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Geachte ouder(s)/verzorgers, beste leerlingen,
De dagen worden weer langer en de lente hangt in de lucht. Ook op de kringloopmarkt
als afsluiting van de duurzaamheidsweek was het goed toeven en we kunnen u zeggen
dat we een prachtige opbrengst hadden: Er is 157,40 euro opgehaald voor de Plastic
Soup Foundation. We zijn heel trots op dit mooie bedrag, dankjewel allemaal voor
jullie hulp!
Sinds afgelopen maandag (en nee, het was geen 1 aprilgrap) is er een nieuwe juf
gestart op school. Ze heet Amber Wingelaar en is onderwijsassistente. Ze werkt bij
ons op maandag, dinsdag en vrijdag en zal het team ondersteunen daar waar zij kan.
Juf Amber gaat werken met individuele kinderen, kleine groepjes kinderen, ze helpt
met het werken in de moestuin. Kortom: U komt haar vast een keer tegen.
Een leuke en drukke tijd ligt in het verschiet. Komende vrijdag hebben we de
Koningspelen en de voorbereidingen hiervoor zijn al in volle gang. In de week erna
vieren we met elkaar het Paasfeest waar ook u van harte voor wordt uitgenodigd. Meer
informatie hierover kunt u lezen in deze nieuwsbrief.
Namens het team wens ik u een goede werkweek toe,
Een hartelijke groet,
Willemien Trommel

PASEN
Nog even en dan is het Paasfeest! We willen met elkaar het feest van de opstanding
van Jezus vieren in de aula van de school.
Dit doen we op donderdag 18 april om 11:15 uur. U bent van harte welkom om bij
deze viering aanwezig te zijn.
’s Middags willen we met de kinderen in de klas een High Tea houden. Elk kind mag
die dag 5 hartige of zoete hapjes meenemen. Met elkaar delen we het lekkers. De
ouders van de activiteitencommissie zorgen voor thee en limonade.
In verband met de High Tea vragen we u om voor de lunch minder eten en drinken
mee te geven dan op een normale schooldag.
Aan het einde van de middag gaan de kinderen naar huis met een lekkere en een
creatieve verrassing. En dan begint de meivakantie!

KONINGSSPELEN
Op vrijdag 12 april organiseren we weer de jaarlijkse Koningsspelen.
Het programma voor die dag ziet er als volgt uit:
8:30 uur: Start in de aula met het ‘Pasapas' van Kinderen voor Kinderen.
8:45 uur: Koningsontbijt in de aula
9:30 uur: Koningsspelen in en om de school
10:00 uur: Pauze (voor een tussendoortje wordt gezorgd!)
10:30 uur: Koningsspelen in en om de school.
11:30 uur: Einde Koningsspelen
12:00 uur: Groep 1,2,3,4 naar huis
Lunch groep 5,6,7,8 (zelf meenemen!)

BELANGRIJK:
- De kinderen mogen in oranje kleding naar school komen.
- Voor de groepen 1 t/m 4 zoeken we enkele ouders die groepjes kinderen tijdens
de spelletjes willen uitzetten en begeleiden. Aanmelden kan bij juf Natascha, juf
Gerda of juf Claudia.
- Voor de groepen 5-8 zoeken we enkele ouders die bij een spel willen staan tijdens
het spellencircuit. Aanmelden kan bij juf Laura of meester Quinten.
- Wanneer slecht weer voorspeld wordt, beslissen we op 11 april of de
Koningsspelen doorgaan of niet. U ontvangt daarover dan een bericht per mail.

SNAPPET
Sinds schooljaar 2016-2017 werken wij met
Snappet in de groepen 4 tot en met 8. De kinderen
maken hun lessen voor rekenen, taal en spelling
gedeeltelijk of helemaal op hun Snappet-tablet.
Onlangs is een ‘lek’ ontdekt waardoor kinderen bij de instellingen van de tablet
kunnen. Normaal gesproken is dit afgeschermd, zodat de kinderen de instellingen
zelf niet kunnen wijzigen.
Hoewel het best wat moeite kost om de instellingen van de tablet te vinden en de
meeste kinderen dit niet zomaar voor elkaar krijgen, is het de laatste tijd toch een
aantal keer voorgekomen. Een aantal kinderen is gaan experimenteren met het
instellen van een toegangscode. Soms lukt het dan niet meer om de tablet te
ontgrendelen.
U begrijpt: dit is vervelend. We hebben dit ook aan Snappet gemeld. Zij werken aan
een oplossing, maar zij geven aan dat dit niet eenvoudig is en dat een oplossing nog
even op zich zal laten wachten.
We hebben daarom in de groepen 4 tot en met 8 de volgende afspraak met de
kinderen gemaakt: we blijven van de instellingen van de tablets af. Wie ze toch
opzoekt of wijzigingen aanbrengt, moet de tablet een week inleveren. Gedurende die
week zal dan op papier gewerkt worden.

KALENDER APRIL
12 april

Koningsspelen

18 april

Paasviering 11:15 uur

19 april

Goede Vrijdag – alle leerlingen vrij

22 april – 3 mei

MEIVAKANTIE

KALENDER MEI
8 mei

controle hoofdluis

20 – 23 mei

Avondvierdaagse

24 mei

groep 1-4 vrij & groep 5-8 om 12 uur uit
excursie bibliotheek groep 5/6

29 mei

tijd rapportengesprek kiezen

30 mei

Hemelvaartsdag – alle leerlingen vrij

31 mei

Alle leerlingen vrij

