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PAASVIERING EN KONINGSDAG
Vrijdag 19 april vieren we Pasen op een sportieve manier.
De kinderen mogen in oranje kleding naar school komen.
Voor alle groepen wordt er een spelcircuit uitgezet in de gymzaal.
De school zorgt voor een paaslunch. De kinderen moeten een bord, beker en bestek meenemen, graag voorzien van naam. Denk ook aan een aparte tas om dit weer mee naar huis te
nemen!
Voor in de ochtend moeten de kinderen zelf fruit en drinken meebrengen.
Wij wensen iedereen een gezellige dag!

(VERLATE) UITGAVE EDITIE 3 SCHOOLKRANT OPBOUW WEET
JE VEEL
De uitgave die we wegens technische problemen met onze
te https://www.opbouwweetjeveel.nl/ hebben moeten uitstellen, staat vanaf morgen vrijdag 5 april online. Wij hopen, dat u weer allen onze schoolkrant komt bekijken en lezen!!!
De schoolkrantredactie

EIERPROJECT

Waar komt een ei eigenlijk vandaan?
Op Vrijdag 12 april gaan de groepen 3 en 4 deelnemen aan het eierproject.
We gaan opzoek naar antwoorden op vragen over eieren. We leren hoe een kuiken groeit in
een ei, onderzoeken een rauw en een gekookt ei, leren over verschillende soorten kippenstallen en doen onderzoekjes naar de versheid van eieren.
Voor het project worden nog enkele ouders gezocht om te helpen. Bij de groepen 3 en 4
hangen intekenlijsten.
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DE OPBOUW OP WIELEN
Woensdag 10 april(zie de kalender) is voor de groepen 3 t/m 8 de zesde editie van de Opbouw op Wielen. De groepen 3 t/m 8 mogen deze dag weer tijdens de kleine pauze eigen
‘materialen op wielen’ meenemen; rolschaatsen/skates, een skatebord/flowboard, een step
of space scooter (géén fietsen of oxboards).
Het gebruik van deze materialen gebeurt altijd onder begeleiding van een leerkracht, maar
blijft op eigen risico.
Bij deze ‘materialen op wielen’ hoort natuurlijk ook bescherming, zoals knie-, elleboog- en
polsbescherming. Bij onervaren skaters is een helm ook een vereiste. Voor deze bescherming
dient iedereen zelf te zorgen (zie Nieuwsbrief nr. 18!!)
De kinderen uit de groepen 4 t/m 7 worden deze dag om 08.40 uur buiten opgehaald door de
eigen leerkracht en zij begeleiden de kinderen met “het parkeren” van de materialen op de
nieuwe plaats,buiten bij de inham van het kleuterplein.
De leerlingen van groep 3 mogen om 08.35 uur met hun ouders naar binnen, de eigen leerkracht staat in de hal om te helpen de materialen buiten op de juiste plek te zetten.
De groepen 7B en 8 zetten hun materialen wél gewoon bij hun klas in
de BOR. Ook de kleinere materialen kunnen gewoon naar de eigen klas
worden meegenomen.
Let op!! Er mag géén gebruik worden gemaakt van de materialen op
wielen voor en na schooltijd, dit in verband met de veiligheid en drukte op de speelplaats.

WIE HELPT DE KANGOEROEGROEP AAN BORDSPELLEN?
De kangoeroegroep is voor een project op zoek naar bordspellen. Wij ontwikkelen namelijk
ons eigen bordspel! Heb je thuis een bordspel staan wat afgeschreven is of niet meer speelt?
De Kangoeroegroep is daar heel blij mee!
Alvast bedankt namens de Kangoeroegroep. Graag inleveren bij juffrouw Joyce.

KNVB SCHOOLVOETBALTOERNOOI
Op woensdagmiddag 17 april vindt er op Sportpark Eindhoven-Noord een KNVB schoolvoetbaltoernooi plaats voor jongens en meisjes uit de groepen 5-6 en 7-8, georganiseerd door
Eindhoven Sport. Of een kind nu op voetbal zit of niet, dat maakt niet uit. Iedereen kan kennismaken met voetbal als teamsport. Voor veel kinderen is een (eerste) kennismaking met
voetbal een mooi begin van een leuke hobby bij een voetbalvereniging! Daarnaast is het
voor kinderen van belang dat ze genoeg beweging krijgen. Actief bezig zijn met leeftijdsgenoten is heel belangrijk voor de gezondheid en de sociale ontwikkeling van een kind. Het
schoolvoetbaltoernooi is een mooie kans voor alle kinderen om met vriendjes en vriendinnetjes van school een gezellige dag bij een vereniging door te brengen. Wilt u meer informatie
of vindt uw kind het leuk om mee te doen, neem dan contact op met de sportdocent van de
school Lara Heijboer.
Met vriendelijke groet,
mede namens de collega’s,
Harry Voss, directeur
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