Nieuwsbrief maart
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Hierbij de nieuwsbrief van deze maand. Een
maand vol met activiteiten!

Pannenkoekdag
Vrijdag 16 maart is
weer de Nationale
pannenkoekdag. We
kunnen wel
vaststellen dat dit elk jaar een enorm
succes is, dus ook dit jaar gaan wij weer
meebakken!
Bakkers gevraagd!!!!!
Wij zijn nog op zoek naar mensen die
thuis alvast pannenkoeken willen bakken,
maar ook naar mensen die ons deze dag
willen helpen op school. Heeft u tijd en zin
om ons te helpen? U kunt zich even
aanmelden bij Annelies van Sluijs of
Martine Corstens.
Heeft u thuis een camping gasstel of klein
elektrisch kookplaatje waarop gebakken
kan worden? Dan ook graag even
doorgeven aan Annelies of Martine!

Lentekriebels
Van 12 t/m 28
maart werken
wij rondom het
project “Lentekriebels”. Dit is een project
dat elk jaar wordt georganiseerd rond het
begin van de lente. In deze projectweken
worden lessen gegeven rondom
relationele en seksuele vorming passend
bij de leeftijdscategorie.

Elk jaar staat er een thema
centraal. Dit jaar is dat het thema
Anders?! We besteden aandacht aan
diversiteit. Dit is een breed thema en gaat
over seksuele
diversiteit, gender, verschillende religies
en culturen. Maar ook over ziekte en
beperking. Iedereen is daarin uniek.

Pasen
Meteen daarop volgend zal donderdag 29
maart in het teken staan van Pasen. Het
Cios verzorgt voor ons een Paas-beweeg
ochtend voor alles groepen.
Voor de groepen 1 t/m 5 hebben we
hiervoor nog vervoer nodig. De leerkracht
zal u hierover verder informeren.
Groep 6/7/8 zullen weer per fiets gaan.
LET OP: Deze ochtend staat voor groep
3-8 niet in de gymles planning. Dus dit is
een extra activiteit!
Als we terugkomen op school lunchen we
met elkaar. De kinderen hoeven deze dag
zelf geen lunch mee te nemen.

Palmpasen
Op vrijdag 23
maart zullen wij in
samenwerking met
de kerk
palmpaasstokken
gaan maken.
Zondag 25 maart is er om 10.00 uur een
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kerkdienst met de palmpasen stokken in
de Dorpskerk. De uitnodiging volgt nog.

Dansstudenten
U heeft het misschien al wel gehoord van
de kinderen: op woensdag krijgen wij
echte danslessen! Studenten van het
Scalda leren ons elke week nieuwe dansen
aan. De kinderen genieten hier volop van!
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