18 april 2019

De Ark, samen vooruit!
1968-2019
vanuit de kernwaarden:
verbinding, motivatie e
 n groei

Paasvakantie
De kinderen zijn naar huis en de school is leeg.
We kijken terug op een mooie dag, waarin we
het verhaal van de opstanding van Jezus met
elkaar hebben gevierd in het speellokaal. Het
paasverhaal is verteld, er werd gezongen en
leerlingen speelden onderstaand gedicht uit.

Het wordt lichter
Het was winter. Het was koud.
Deur op slot. Gordijnen dicht.
Elke ochtend dacht ik weer:
wint het donker of het licht?
Komt de lente ooit nog terug?
Breekt het voorjaar aan?
Zullen knoppen van de bomen
eindelijk eens opengaan?

Ja, de zon staat wéér iets hoger!
Langzaam kleurt de aarde groen.
Weg de winter, kom maar lente!
Ik kijk uit naar jouw seizoen.
Heerlijk weer, die warme dagen.
Daarop heb ik lang gewacht.
Wat een mooi en hoopvol teken
dat het licht wint van de nacht.

In de middag hebben de oudste leerlingen de
jongere leerlingen gehaald. Ze hebben eerst
kennisgemaakt met elkaar en hebben elkaar
verschillende vragen gesteld. Daarna zijn ze
gaan tekenen in de zon.
U heeft als het goed is via de Parro app al een
aantal foto’s ontvangen van de paasviering.

Werkzaamheden
Deze meivakantie worden de lokalen van de
groepen 4/5 en 8 en de personeelskamer
geschilderd. Daarnaast krijgt de schuur bij de
onderbouw een nieuwe muur. We hopen dat het
er na de vakantie allemaal weer mooi uitziet.

YOUth
Op donderdag 4 april 2019 is Suzanne `t Hart
bij ons in groep 4/5 en 6/7 geweest om te
vertellen over (gedrag,) het brein en YOUth: een
onderzoek naar de ontwikkeling van
opgroeiende kinderen. Ze hield een presentatie
in de klas en de kinderen kregen een flyer mee
naar huis. Is uw zoon of dochter 8, 9 of 10,
kwam hij/zij enthousiast thuis en hebben jullie
samen besloten om meer informatie aan de
vragen? Vergeet dan niet de antwoordkaart bij
de flyer op te sturen (dit kan vanaf het moment
dat uw kind 7,5 is). Jullie ontvangen dan thuis
een informatiepakket en een aanmeldformulier.
Meer weten? Ga naar www.youthonderzoek.nl
Contact opnemen kan via youth@uu.nl of het
gratis nummer 0800-4003040.

Muziek
De groepen 3 en 7 hebben de muzieklessen bij
juf Marciëlla afgesloten. Na de vakantie starten
groep 2 en groep 5 bij haar op dinsdagmiddag.

Vakantierooster 2019-2020:
In het vakantierooster voor volgend
schooljaar, dat we in het vorige logboek
hebben verstuurd, zat een fout.
Hierbij de correctie:
Zomervakantie 20/07 t/m 29/08 ‘20
Let op: dit gaat over 2020.

Vreedzame school
Het thema is:

groep 8 naar het Provinciehuis is geweest met
plannen voor de Lekbrug. Dit in het kader van
lessen burgerschapsvorming en cultureel
erfgoed die door Meester Marijn gegeven zijn.
groep 3 een ‘Kriebelbeestjes-laboratorium’ heeft.
meester John Heijnders de gymmeester weer
beter is. En daar zijn we allemaal heel blij mee.
groep 4/5 lekker buiten aan het lezen is
geweest.
de Parro app steeds vaker gebruikt wordt.
het schoolfruitprogramma is afgelopen. Na de
meivakantie nemen de kinderen weer zelf hun
10 uurtje mee. Bij voorkeur fruit of groente.

Wist u dat….
groep 8 helemaal klaar is met de CITOeindtoets en dat ze dit afgesloten hebben met
een lekker frietje.
groep 1/2 aan het werk is over sprookjes.
Roodkapje en Sneeuwwitje zijn uitgespeeld. Er
zijn zelfs koekjes voor grootmoeder gebakken.
groep 6/7 bordspellen heeft gemaakt over
gevoelens.
de versiercommissie heel actief is geweest met
Paasversiering en raamschilderingen. Wilt u
hieraan meedoen, dan bent u van harte welkom.
de Pasa-pas gedanst is tijdens de opening van
Koningsdag.
het koningsontbijt heerlijk was.

Agenda april/mei/juni
19/04
21/04
22/04
03/05
13/05
17/05
17/05
27/05
29/05
30/05
31/05
10/06
11/06
12/06

Goede vrijdag k
 inderen vrij!
Eerste Paasdag
t/m
Meivakantie
t/m
oudergesprekken op uitnodiging
Praktisch verkeersexamen gr. 7 optie
t/m
Kamp groep 8
t/m
Hemelvaart - kinderen vrijTweede Pinksterdag - kinderen vrijOlympische dag groep 8
Straatspeeldag

