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Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
Goede vrijdag en Paasweekend staan voor de deur en dan kunnen we allemaal genieten
van een lang weekend voordat a.s. dinsdag groep 8 start met de Cito Eindtoets en groep 7
met de Entreetoets begint. Op dezelfde dag hebben we ook de inspectie op bezoek. Om
vervolgens de week op vrijdag af te sluiten met de Koningsspelen. Nog een vol programma
dus voordat de meivakantie gaat beginnen.
Afgelopen week hebben we een ouderbijeenkomst gehad over ontmoetingsdagen/kamp voor
schooljaar 2017/2018. De bijeenkomst was goed geslaagd en gaf een goed beeld van wat
de kinderen de komende jaren gaan doen op kamp en waar ze naar toe gaan. We willen de
werkgroep kamp hartelijk bedanken voor het vinden van de mooie locaties en het opmaken
van een geweldig programma voor beide kamplocaties. We gaan er nog voor zorgen dat de
powerpoint presentatie bij alle betreffende ouders terecht gaat komen.
Ook heeft de directie een presentatie gehad van de oudergroep die is ontstaan bij de koffie
ochtend. Van de inzet en plannen die zijn besproken worden wij als school heel erg blij en
we zien een vruchtbare samenwerking tegemoet. In deze nieuwsbrief nodigen ze u ook weer
uit voor de 2e brainstormsessie.
Deze week is de laatste keer schoolfruit geweest. We hebben als school 6 maanden lang,
drie keer per week, kunnen genieten van lekker vers fruit. Wilt u vanaf 18 april weer een
eigen 10-uurtje mee geven aan uw kind. Mochten we volgend jaar weer in aanmerking komen om deel te nemen aan het EU-schoolfruitproject, dan brengen we u weer op de hoogte.
Voor nu wensen we u een fijn weekend.
Namens directie en team,
Monique van der Voet en Astrid Ruijtenberg

Fietscontrole VVN voor de groepen 7 en 8
Op dinsdag 9 mei van 11.00 uur tot 12.00 uur komt de heer Lamminga van VVN afdeling
Lelystad voor het houden van de fietscontrole. Het is van belang dat uw kind die ochtend met
de fiets op school komt. De fiets dient aan een aantal eisen van VVN te voldoen, zoals de
aanwezigheid van een fietsbel en reflectoren. Op de site van VVN-Lelystad staat een
volledig checklijstje. Zie de URL: www.veiligverkeerlelystad.nl.
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Blauwe groepen
Wat hebben we veel plezier met het thema boerderij ! Vanaf deze week
kunnen de kinderen de koe melken in de blauwe hal.
Volgende week gaan we het onder andere hebben over babydieren. We leren
hoe het kan dat er uit het ene ei een kuikentje komt en uit het andere niet…….
De oudsten gaan werken met de begrippen meer en minder en het spiegelen
wordt herhaalt.
De letter van de week is de j. De kinderen mogen spulletjes meenemen
waarin ze de letter j horen.

Brainstormen met koffie en thee
Op woensdag 19 april om 8:30 uur in de teamkamer hebben we een vervolg op de eerste brainstormsessie, voor en
door ouders. U als ouder/verzorger bent weer van harte welkom om mee te denken over het verbeteren van een positiefen trots gevoel op school. Naar aanleiding van de eerste
brainstormsessie en een overleg hierover met de directie,
kunnen we op deze ochtend een aantal ideeën al concreet gaan uitwerken. En nieuwe ideeen zijn uiteraard ook altijd welkom! Dus u bent weer van harte uitgenodigd, hoe groot of klein
uw bijdrage ook is! Uiteraard houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen.
Mede namens de aanwezige ouders van de koffieochtend, Saskia Groeneveld, Manon van
Ree, Ilse Jagtenberg en Renata Kolk.
Groep Saffraan
Na de meivakantie beginnen we in groep Saffraan met het maken van werkstukken en het
geven van presentaties tijdens de presentatiekring. De kinderen kiezen eerst een onderwerp
en maken daar een werkstuk over en leveren dit in bij Minke of Suzanne. Twee weken later
houden ze dan een presentatie over hetzelfde onderwerp.
Inmiddels zijn de eerste enthousiastelingen begonnen met hun werkstuk. Als u thuis een
usb-stick voor ze heeft, kunnen ze er zowel thuis als op school aan werken. Voor eventuele
vragen over het werkstuk en de presentatie kunt u bij Minke of Suzanne terecht.
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Koningsspelen
Veel informatie heeft u al gekregen in de afgelopen nieuwsbrieven.
De kinderen hebben donderdag de sponsorloopbrieven meegekregen, die moeten uiterlijk
woensdag 19 april bij de leerkracht weer ingeleverd worden.
Het is belangrijk dat de kinderen op deze dag op school komen in makkelijk zittende kleding
(sportkleding) en schoenen waar ze goed op kunnen rennen. Een oranje accent zou erg leuk
zijn. Het kan zijn dat de kleding vies wordt. Als u wilt, kunt u uw kind een extra set kleding
meegeven. Graag in plastic tas voorzien van naam.
Ivm het continurooster lunchen we op school. Dus elk kind neemt deze dag zijn eigen lunch
mee. En ook eten en drinken voor de pauze. Denkt u ook nog even aan het meenemen van
bord, beker en bestek in tas met naam voor het ontbijt. Wilt u dit op donderdag 20 april aan
uw kind meegeven.
Zoals beloofd
8.15 uur
8.25 uur
8.35 uur
8.50 uur
9.30 uur
10.15 uur
10.55 uur
11.55 uur

nog even een kort overzicht van de dag.
de deur gaat open
de bel gaat en ouders verlaten de groep
alle groepen gaan naar buiten voor de dans. U komt toch ook kijken? (graag
achter het afzetlint)
alle groepen gaan naar binnen voor het koningsontbijt
obstacle run groene groepen
obstacle run blauwe groepen
obstacle run gele groepen
obstacle run oranje groepen

Ouders zijn natuurlijk van harte welkom om langs de kant de kinderen aan te moedigen !
14.00 uur
alle kinderen zijn vrij.
Donderdag 13 april sponsorloopbrief mee naar huis.
Woensdag 19 april sponsorloopbrief inleveren bij de leerkracht.
Donderdag 20 april bord, beker en bestek in tas voorzien van naam mee naar school.
Vrijdag 21 april Koningsspelen (continurooster).

April/mei 2017
Vrijdag 14 april

Goede Vrijdag

Alle kinderen zijn vrij

Maandag 17 april

Tweede Paasdag

Alle kinderen zijn vrij
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Vrijdag 21 april

Koningsspelen

Alle kinderen gaan van
8.30 tot 14.00 uur naar school

Woensdag 10 mei

Koffieochtend

8.30 u – 9.30 u

Woensdag 17 mei

Schoolkorfbal toernooi groene
groepen

13:00 u….. middag

Donderdag 22 juni

Gele groepen sportdag

Meer informatie volgt.
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