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Maar we wilden deze mooie aanwinst alvast
laten zien.

Project voor en van alle kinderen

We zijn heerlijk aan het werk over kunst en
de kinderkunstweek is nu al een succes.
We willen u graag laten zien wat we
hebben gedaan en gemaakt.

Opbrengst Jumbo spaar actie
We hebben al een aankoop binnen van het
geld van de Jumbo-actie!

Ook via Social Schools ziet u al resultaten
en foto’s van onze workshops en/of
excursies.
Op donderdag 4 april willen we onze kunst
laten zien, er wordt voor u en voor
belangstellenden een
TENTOONSTELLING georganiseerd.
U bent welkom (met uw kind als gids) van
16.30 uur tot 17.30 uur in de hal van de
school.
Enquête ingezonden bericht Albero

Een mooie nieuwe fiets!
Voor de midden en bovenbouw krijgen we nog
materiaal.

Dank aan alle ouders en kinderen die de
enquête hebben ingevuld. We gaan de
uitkomsten nu eerst bespreken met de
Medezeggenschapsraad. In de volgende
Nieuwsbrief zullen we verslag doen van de
resultaten. van de 75 uitgezette enquêtes zijn
er 34 ingevuld. Van de 33 leerlingen hebben
32 leerlingen hem ingevuld ( 1 zieke leerling)
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Het helpt ons om een goed beeld te krijgen
van de school en de zwakke en sterke punten
te zien, om er (nog) beter van te worden.

We hopen er vaak gebruik van te mogen
maken!

Pannenkoekendag 22 maart 2019
Het was weer grandioos, we hebben weer een
heleboel visite gehad. De school was weer
gevuld met opa’s en oma’s, geuren van
pannenkoeken en veel gezelligheid!
Dank aan alle bakkers!!
Het is elk jaar weer een bijzondere dag, ook de
wethouder ervaart dit zo. Derk Alssema was
nu voor het derde jaar aanwezig om ook mee
te helpen bakken. En...hij heeft alweer
toegezegd om volgend jaar weer te komen!
De school in actie
We hebben afgelopen maandag studiedag
gehad. Die dag hebben we gebruikt om veel
plannen uit te werken en om de koers te
bepalen van de school. Naast het theoretische
gedeelte hebben we ook een workshop gehad
in het kader van muziekonderwijs.
Ja, ook wij leren nog elke dag bij!
Muziek

In de hal aan de kant van Plein 15, waar de
kinderen van groep 4 t/m 8 hun jassen hangen
hebben we nieuwe garderobe kasten.
Deze kasten zijn een soort lockers (maar dan
open) Hierin kunnen de kinderen hun jas en
tas en evt schoenen gemakkelijk kwijt. Het is
overzichtelijker en...hopelijk zwerft er nu
minder op de grond.
Schoolfruit
We hebben tot aan de meivakantie schoolfruit.
De subsidie voor het verstrekken van het fruit
loopt van november tot april.
Het is altijd weer een genot om te zien dat het
fruit binnenkomt. Op woensdag, donderdag en
vrijdag wordt het ‘s morgens verdeeld en eten
de kinderen er goed van. We zien dat het erg
wordt gewaardeerd, kinderen eten graag fruit.
Dit willen we graag stimuleren.
Prokino

Buiten leren
We zijn sinds donderdag de trotse eigenaren
van drie mooie picknicktafels!
Hierdoor kunnen we het binnen/buiten
lesgeven nog beter uitvoeren.
Het zijn mooie stevige tafels die gemaakt zijn
door Rob van Eekelen, met dank!!!!

Een extra dag open!!!
Vanaf 1 april gaan we ook op de maandagen
open ( peutergroep) vanaf 1 mei de bso.
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Geachte heer/mevrouw,

Met vriendelijke groet,
Michelle Vermeulen | (werkdagen: ma/di/do)
Prokino Kinderopvang |  Prokino Zorg |  Meander
Internaten & Gezinshuizen

Mad Science
Er zijn al 14 inschrijvingen!!! We kunnen met
15 inschrijvingen van start. Hopelijk gaat dat
lukken. Daarom nog even deze aanbeveling...

Naschools experimenteren met de
gekke professoren van Mad Science!
Mad Science start op 08-04-2019 een cursus
op De Poeljeugd. Alle kinderen die een flyer
mee naar huis krijgen kunnen zich hiervoor
inschrijven.
Tijdens deze cursus gaan kinderen aan de
slag met talloze experimenten, activiteiten en
demonstraties. Kinderen krijgen zo een
positieve kijk op wetenschap en techniek.
Observeren, analyseren en conclusies trekken
zijn immers belangrijke vaardigheden, voor nu
en later. Na iedere les krijgen de kinderen
materialen en informatie mee naar huis om
thuis verder te leren en experimenteren.
De activiteiten vinden plaats in een lokaal op
school, duren 60 minuten en starten 15
minuten nadat de school uit is. Ieder jaar
starten wij een nieuwe cursus, met nieuwe
lessen en leuke gadgets voor thuis!
https://inschrijven.mad-science.nl

Mobielgebruik in het verkeer is de oorzaak van
veel ongelukken. M.i.v. 1 juli 2019 wordt het
strafbaar om fietsend een mobieltje te
gebruiken.
Als onderdeel van de MONO-campagne, heeft
het ROVZ speciaal voor basisscholen de actie
‘Onze school gaat voor MONO’ bedacht,
waaraan u gratis kunt deelnemen en waarmee
u ook een mooie prijs kunt winnen.
Met de actie willen we ouders stimuleren het
mobieltje niet te gebruiken in het verkeer en zo
het goede voorbeeld te geven aan hun
kinderen. Hun kinderen – uw leerlingen –
spelen een actieve rol in de actie ‘Onze school
gaat voor MONO.
De leerlingen die zelf al een mobieltje hebben,
worden met deze actie ook gestimuleerd om
het mobieltje niet te gebruiken als ze aan het
verkeer deelnemen.

Belangrijke data

2 april

4 april

4 april

12 april
18 april
19 april

Ingezonden bericht ROVZ
Groep 7/ 8 heeft hieraan deelgenomen

22 april t/m 3 mei
6 mei

buitenlesdag
in samenwerking met
het IVN
gym in het Omnium
kleintjes in het Heer
HH
afsluiting
kinderkunstweek
TENTOONSTELLING
16.30 - 17.30 uur
Koningsspelen
Paasviering
Goede Vrijdag
Kinderen vrij
Mei vakantie
kinderen weer naar
school
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