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Projectweek
De afgelopen twee weken zijn de
projectweken 'school in mijn buurt' geweest.
Er is veel ontdekt en geleerd over de buurt.
Vandaag is dit project afgesloten met een
tentoonstelling. De kinderen hebben laten
zien wat ze hebben gedaan. Waar komen
bijvoorbeeld de straatnamen in de buurt
vandaan. Ook hebben de groepen 3 t/m 6
een speurtocht gelopen in de buurt. Deze
was opgezet door de leerlingen van de
groepen 7 en 8. De kleuters hebben een
kabouterpad gelopen. Al met al een rijke
projectweek en alle ouders bedankt voor
jullie inzet!

Ouderkamer 16 april
Maandag 16 april om 8.30 uur is er op school
een voorlichting over regelingen en
voorzieningen. Deze voorlichting moet
ouders een beter inzicht geven in alle
financiële mogelijkheden en
ondersteuningen er mogelijk zijn.
Denk aan de Stadspas,
Scholierenvergoeding, jeugdsportfonds,
gratis laptop etc.
We hopen weer veel ouders te zien!

Cito-eindtoets groepen 8
Het schooladvies is gegeven, alle kinderen
van groep 8 zijn ingeschreven en
aangenomen op een middelbare school in
Amsterdam. Komende week mogen ze nog
1x hun cognitieve talenten laten zien in de
Cito-eindtoets. Deze toets geeft inzicht in de
leerprestaties over 8 schooljaren.
Veel succes allemaal!

Koningsspelen 20 april 2018
Op vrijdag 20 april doen we mee met de
Koningsspelen.
De groepen 1-4 hebben dan een gezellige
sportdag in en rond de school.
De groepen 5-8 hebben een sportdag bij de
blauw-wit hallen, georganiseerd door West
Beweegt.
Voor de organisatie hebben we nog hulp van
vele ouders nodig! Meld u aan bij de
klassenouder of leerkracht van je kind.

Naschoolse activiteiten
Deze week en volgende week starten er
weer allemaal leuke naschoolse activiteiten
op school.
*Natuurlessen voor kleuters,
*Plastic zeemonsters voor de middenbouw
*Gipslab voor de middenbouw,
*Vrolijke bouwsels voor de bovenbouw
*Mode ontwerpen voor de bovenbouw.
Helaas waren er meer aanmeldingen dan
vrije plekken. We zullen populaire
activiteiten snel nog een keer herhalen.

Praktisch verkeersexamen groepen 8
Op donderdag 31 mei hebben de kinderen
van groep 8 hun praktijk verkeersexamen.
Met fietsen moeten ze dan laten zien dat ze
alle verkeersregels beheersen.
Om deze dag goed te laten verlopen hebben
we ouders nodig die langs het parcours
willen zitten.
Aanmelden kan bij meester Paul

Excursies
Maandag 9 en donderdag 12 april gingen de
kinderen van de groepen 4 naar de
geitenboerderij in het Amsterdamse bos.
Knuffelen met kleine geitjes, zien hoe van
melk kaas gemaakt wordt, eieren rapen van
de kippen en lekker spelen in de speeltuin.
Krakeling:…............
Op 24 en 25 april gaan de groepen 3 naar het
van Goghmuseum. Ze maken een theatrale
rondleiding door het museum.

Meivakantie 27 april – 11 mei 2018
Nog 2 weken school en dan begint de
meivakantie. We starten op vrijdag 27 april
met Koningsdag en komen weer naar school
na het lange Hemelvaartsweekend.
Dus 2 weken lekker uitrusten en op maandag
14 mei allemaal weer terug op school.

Afsluiting thema kleding kleuters
Donderdag 12 april is bij de kleuters het
thema kleding afgesloten. De kinderen
mochten deze dag verkleed en hebben in de
aula een modeshow voor elkaar gehouden.

