8 april 2016

Dank je wel voor het inleveren van de batterijen!

Verkeersexamen groep 7

Bij de balie van George staat een bak om batterijen in te
leveren. Veel ouders/kinderen leveren trouw de lege
batterijen in.
Een poosje geleden hebben we de batterijen ingeleverd
en de opbrengst was een dikke € 300,00. Dat geld hebben
we per bouw mogen besteden bij Heutink. Er zijn een
aantal smartgames van gekocht, twee dozen Knex en
boekjes van Mini Loco.
Nu de kinderen zien wat er van gekocht mag worden,
hopen we natuurlijk dat de bak weer heel snel gevuld zal
zijn met lege batterijen. Voor nu allemaal heel hartelijk
bedankt!

Gisteren hebben de kinderen van groep 7a en 7b
deelgenomen aan het schriftelijk en praktische
verkeersexamen.
Voor de praktijk zijn ze allemaal geslaagd!!!
Proficiat!!!!
Glenda, Silvia en Ans.

-----Groep 4a is naar het iXperium geweest.
Het is donderdagochtend en groep 4a gaat met de trein
naar het iXperium in Nijmegen. In het iXperium deden we
allemaal dingen met computers. Een groepje deed een
soort van rekenspelletjes, twee deden iets met een Ipad,
en een interview bij een groen scherm, en we deden ook
nog op een soort bord met een filmpje daar moet je met
je hand bewegingen maken. De moeder van Guusje heeft
van de hele morgen een filmpje
gemaakt.
Tussendoor kregen we drinken en
een snoepje. Daarna gingen we
terug met de trein. Benthe en ik
deden in de trein een spelletje
boter, kaas en eieren. Daarna
liepen we terug naar school.
We vonden het leuk om bij het
iXperium te zijn.
.Jolijn en Felix

.

-----Trakteren op school: hoera!
Traktaties tijdens een verjaardag.
Kinderen willen graag trakteren op school als ze hun
verjaardag vieren. In het algemeen vinden wij ook dat bij
een verjaardag op school iets lekkers hoort.
Daarom, het trakteren van iets lekkers moet kunnen, want
het is tenslotte feest. Wij willen de ouders vragen om de
traktaties klein te houden (geen zakjes snoep, etc) met de
nadruk op gezonde traktaties.
In onderstaande link vindt u leuke tips voor een traktatie.
http://www.voedingscentrum.nl/nl/mijn-kind-en-ik/allesover-gezond-eten-voor-kinderen-van-4-13-jaar/traktatiesen-kinderfeest.aspx

Data om te onthouden:
12 t/m 15 april: Avondvierdaagse Kandinsky
Molenhoek
22 april: Koningsspelen
25 april t/m 6 mei: vakantie
17 mei : studiedag alle leerlingen hele dag vrij
30 mei: BAG2SCHOOL

Onze jarigen!
9 april

Fenne van Duijnhoven groep 3B

9 april

Maud Janssen Reinen groep 8A

9 april

Naomi Stevens groep 4A

10 april

Aydan Weggeman groep 3A

10 april

Damyan Weggeman groep 3B

11 abril

Mathijs Spikmans groep 1A

11 abril

Finn Weggeman groep 3A

12 abril

Maxme Wahl groep 7B

13 abril

Lisander Dauti groep 8B

16 abril

Rens van De Loo groep 2A

16 abril

Sanne Meindersma groep 6A

19 abril

Kijn van der Heijden groep 4A

22 abril

Juliette Admczyk groep 4B

22 abril

Sebas Kersten groep 3A

22 abril

Reza Smit groep 4A

Van harte gefeliciteerd allemaal!!!!

-----Voorjaarskriebels
Lentekriebels
Opruimkriebels…!

Volgende maand weer onze kledingactie Bag2School. Al
diverse malen een groot succes en wij hopen dat dat ook
deze keer het geval zal zijn. Voor velen bekend, maar voor
meer informatie kunt u ook kijken op www.bag2school.nl.
Zoals bekend komt de opbrengt ten goede aan de
inrichting van de speelplaats. We moeten echter steeds in
overleg met de gemeente wat betreft de inrichting. Dit
kost helaas veel tijd. Maar……het geld wordt gespaard en
staat veilig apart om straks te gebruiken voor nog meer
leuke speelelementen!

-----Bericht van het LOP,
EIEREN RADEN: EEN GROOT SUCCES

De actie die in het LOP plaatst vond gedurende een
maand voor Pasen is een groot succes geworden. Meer
dan honderd kinderen hebben een poging gewaagd om
het juiste aantal te raden. Hele klassen zijn met hun
leerkracht naar het LOP gekomen.
Als winnaar kwam uit de bus:
MEREL
met als tweede en derde prijswinnaars:
Marloes en Dali

