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Maart/april/mei
Datum

Wie

Wat

30 mrt

Allen

Goede vrijdag

2 april

Allen

Tweede Paasdag

4 april

Groep 1/2

Kraamvisite 09.30 uur

16 april

Groep 5/6

Open Podium

17,18,
19 april
20 april

Groep 8

Centrale Eindtoets

Allen

Koningsspelen

23 april
24 april

Alle ouders
en verzorgers
Groep 7/8

25 april

Groep 7/8

Ouderavond formatie en
plan Start 19:30 uur
Pannenkoeken eten in
Mariënburg
Korenmolen de Windhond

27 april

Juf Karla en
juf Isolde
Allen

Jarig
Koningsdag
meivakantie

Allen

Start Ramadan

16 mei

Groep 5/6

Instrumenten circuit

16 mei

Groep 7/8

Bezoek Idea

21 mei

Allen

Tweede Pinksterdag

24 mei

Groep 5/6

Orkest in de klas

28 mei

Groep 3/4

Open Podium

27 april
t/m
11 mei
15 mei

De Kanjer van de maand: Ceren
In april is groep 7/8 aan de beurt voor een Kanjer van
de maand. We hebben gekozen voor Ceren, zij is aan
het begin van het jaar bij ons op school gekomen. Ze
hoorde al snel bij de groep, nadat ze de

kanjerafspraken eigen heeft gemaakt. Hierom is zij
onze Kanjer.

De leerlingen uit zeggen het volgende over Ceren:
• Ze is aardig.
• Ze helpt anderen.
• Ze is rustig in de klas.
• Ze is creatief.
• Ze is een goede leerling.
• Ze is sportief.
• Ze is behulpzaam.
• Ze kan goed dingen uitleggen.
• Ze kan goed samenwerken.
• Ze is te vertrouwen.
• Het is leuk om met haar om te gaan.
• Ze is gezellig.
• Ze bemoeit zich niet met anderen.
• Ze let goed op tijdens de lessen.
• Ze is goed in voetbal.
Kortom een echte Kanjer!
Uitnodiging ouderavond
Achter de schermen wordt er gewerkt aan de formatie
en zijn er gesprekken met de bestuurder. Wij werken
ernaar toe om op maandagavond 23 april ons herziene
plan aan jullie te kunnen presenteren. Wij zijn een
kleinschalige school met een veilige en leerrijke
omgeving, die toekomstgericht is. Vanuit onze unieke
kracht willen wij samen zorgen voor een goede
toekomst van jullie kind(eren). Graag zien wij jullie op
deze belangrijke avond. De koffie en thee staat vanaf
19:15 uur klaar en we starten om 19:30 uur!
Van de oudervereniging
Nu de voorjaarsvakantie achter de rug is, volgen de
feestdagen en leuke activiteiten op school elkaar in
hoog tempo op. Vandaag is de Paaslunch en vlak voor de
meivakantie zijn de Koningsspelen. Voor de
Koningsspelen is hulp van ouders altijd welkom. Er
hangen intekenlijsten bij de klassen. Voor degenen die

de komende weken een voorjaarsschoonmaak gaan doen
en van overbodige spullen af willen, gooi oud papier en
kleding/textiel vooral in de bakken bij de ingang van de
kleuterklassen. De Oudervereniging kan de opbrengst
goed gebruiken voor het organiseren van activiteiten
voor de kinderen! De volgende reguliere
oudervereniging vergadering staat gepland op dinsdag
15 mei om 20:00 uur in de lerarenkamer. De
belangrijkste agendapunten zullen dan de
Avond4daagse, de schoolreis en de sportdag zijn. Alle
ouders zijn van harte welkom om de vergadering bij te
wonen.
Laatste EU-fruitdag
Vanaf woensdag 25 april a.s. zal er geen schoolfruit
meer geleverd worden. Deze actie loopt af op 20 april
2018. Uiteraard blijven wij wel onze vaste fruitdagen
houden op de woensdag, donderdag en vrijdag. Geef
je je kind(eren) op deze dagen fruit of groente mee als
tussendoortje? In het nieuwe schooljaar zullen wij ons
zeker weer aanmelden voor deze geweldige actie!
• Het is gezond. Kinderen hebben elke dag
minimaal twee keer fruit en 150 gram groente
nodig. Om dat te halen kunnen ze de
eetmomenten op school niet missen.
• Een gezonde school presteert beter.
Leerlingen die gezond eten: zitten lekkerder in
hun vel, krijgen minder snel griep, voelen zich
fitter en leren makkelijker.
• Gezond eten is besmettelijk. Zien eten, doet
eten. Kinderen durven door EU-Schoolfruit
meer soorten fruit en groente te proeven. Ook
thuis.
• Ouders waarderen het. Na de periode van
gratis fruit en groente, wil 75% van de ouders
een structureel schoolfruitbeleid.
• Het is leerzaam. Kinderen leren over de
herkomst en gezondheidsvoordelen van fruit en
groente
Koningsspelen 2018
Op vrijdag 20 april doen we mee met de Koningsspelen.
Een ochtend met een ontbijt, zingen en dansen en
allerlei leuke, sportieve activiteiten op het schoolplein.
Tijdens de spelactiviteiten zal weer gestreden worden
om de felbegeerde Koningsspelentrofee. Het lied wat
ingeoefend wordt heet ‘Fitlala’. De kinderen kunnen
thuis ook oefenen via de site van kinderen voor
kinderen, youtube of de site van de Koningsspelen. Voor
20 april zijn wij op zoek naar ouders/verzorgers die
willen helpen. Bij de klassen hangen inmiddels al
intekenlijsten waarop je je naam kunt invullen. Meer
informatie over de Koningsspelen volgt binnenkort.

Stichting Kansarme Kinderen in Nederland
In Nederland groeit één op de acht kinderen in
armoede op. In een welvarend land als Nederland is dat
haast niet voor te stellen maar de cijfers liegen niet.
Opgroeien in een gezin met weinig inkomen zorgt in veel
gevallen voor sociale uitsluiting. Het kind kan vaak niet
meedoen met leeftijdsgenootjes en wordt op die
manier buitengesloten. Stichting kansarme kinderen in
Nederland maakt zich sterk voor kinderen die leven
onder de armoedegrens hier in Nederland, want
geldgebrek mag er toch niet voor zorgen dat een kind
wordt buitengesloten of buiten de groep valt.
Op de website www.skkin.nl staat informatie over wat
deze stichting allemaal doet en hoe wij kunnen helpen
om deze kinderen bijvoorbeeld hun verjaardag te laten
vieren of zwemles te laten volgen.

Help! De paashaas van Paleis Soestdijk is zijn gouden
eieren kwijt...
Ook dit jaar heeft de paashaas weer erg zijn best
gedaan om alle chocolade en gouden eieren zo goed
mogelijk te verstoppen in de tuin van Paleis Soestdijk.
Zo goed, dat de paashaas niet meer weet waar hij de
eieren heeft verstopt… De paashaas kan de hulp van jou
en je vriendjes dus goed gebruiken om alle chocoladeen gouden eieren op te sporen. Natuurlijk krijgen jullie
hulp van de paashaas zelf!
Kom gezellig op 1e Paasdag (zondag 1 april 2018)
knutselen in de watertoren, laat jezelf schminken,
swing mee met een optreden van Jeroen de Boer van XMix en speur in de paleistuin naar paaseieren. Voor de
vinders van de gouden eieren is er een leuke prijs te
winnen! Kosten zijn:
Entree:
€ 5 per persoon
4-12 jaar
€ 2,50 per kind
0-3 jaar
€ gratis
Wellicht een leuke idee als uitje op 1e Paasdag!

Namens de collega’s van de PWA wens ik jullie een
fijn Paasweekend! Anja Luitjes

