Even bijpraten…..
Algemeen
Deze week zijn de schooltijden wat bijzonder:
 Op donderdag 13 april zijn alle kinderen om 14.00 uur vrij. Ze lunchen allemaal op school. De ouderraad zorgt voor een lunch.
 De leerlingen van groep 6, 7 en 8 lunchen ook op school en gaan om ongeveer kwart voor 1 naar het Wielingenplein. Vandaar
lopen ze met andere groepen van de wijkscholen naar de Gertrudiskerk. Daar wordt het manifest van de kinderraad
gepresenteerd. Om ongeveer twee uur is dat afgelopen en komen de kinderen naar huis.
 Vrijdag 14 april en maandag 17 april zijn alle kinderen vrij. Dit is het Paasweekend. Fijn weekend gewenst.
Personeel
We zijn blij dat meester Okke weer wat terug komt op school. Op advies van diverse medisch betrokkenen mag hij nog niet voor de groep.
Hij komt wat uurtjes ondersteunende werkzaamheden doen, maar nog niet met kinderen. We hopen dat het herstel zich doorzet.
Schoolfruit
Deze week is de laatste week dat de kinderen vanuit school fruit krijgen aangeboden. We vragen van alle ouders dat hun kind(eren) vanaf
volgende week, 18 april, alle dagen fruit van huis meekrijgen. In het kader van Gezond bezig, dragen wij dit een warm hart toe.
10-uurtje en lunch
Soms gebeurt het dat een kind een zoete koek heeft voor de ochtendpauze. Wij adviseren u, deze koek te vervangen door een boterham
en een stuk fruit. Voor de lunch geldt hetzelfde: brood en wat drinken. Liefst geen snoepgoed. Bij de overblijf wordt van ieder kind
verwacht dat het tenminste één boterham eet.
Lezen
Als leerkrachten van de school vinden we lezen belangrijk. Daarom vertellen we u ook graag het volgende: vanaf 1 juni kan er een app
gedownload worden van de bibliotheek. (de VakantieBieb-app)Gedurende de zomervakantie kunnen er via deze app gratis e-books gelezen
worden. De kinderen krijgen na 3 juni een kaart mee als herinnering.
Uit de ouderraad
Jaarlijks vragen wij van u een ouderbijdrage. Van het geld dat we binnen krijgen, kunnen we leuke activiteiten voor de kinderen verzorgen.
Het vorig schooljaar werd er met het geld onder andere het volgende gedaan: Sinterklaasfeest, kerstattentie, ijsjes voor sportdag, dagje uit,
laatste schooldag, herfstuitstapje kleuters, nieuwjaarsreceptie, koekvergulden, voorleesontbijt, paaslunch en attentie, afscheid groep 8.
Als wij de ouderbijdrage niet ontvangen, vervallen al deze extra activiteiten. Het is daarom belangrijk dat we allemaal onze bijdrage
betalen. Als u de ouderbijdrage nog niet betaald hebt, wilt u dat dan nog doen? Via de mail krijgen ouders die nog niet betaald hebben
voor dit jaar een herinnering toegestuurd.
Vriendelijke groet,
Ruud Rose ( penningmeester ouderraad )
Activiteiten in de groepen
 Bij de kleuters groeit en bloeit heel veel (bijna). Het thema waar ze mee werken heeft alles met het voorjaar en de lente te maken.
Neemt u gerust een kijkje bij de kleutergroep. De kinderen zijn er trots op!
 Groep 4 had een geweldig uitstapje naar een boerderij. Er hangen foto’s bij de groep en er staan
foto’s op de website en facebook. Loopt u ook even langs om de foto’s bij de klas te bekijken?
 In groep 8 hebben de leerlingen vorige week het theoretisch verkeersexamen gemaakt. Alle
kinderen zijn geslaagd! Gefeliciteerd!


In groep 8 is een spannende week achter de rug voor het Voortgezet Onderwijs. Ben ik toegelaten of uitgeloot? Gelukkig weten de
meeste kinderen dat ze zijn toegelaten. Eén leerling krijgt 19 april het antwoord, omdat zij naar een school buiten Utrecht gaat.
 De leerlingen van de Plusklas doen mee aan een wedstrijd: de Rube Goldberg Chain
Reaction. Het doel is: zonder je handen te gebruiken ergens een pleister opplakken. Ze zijn
er enthousiast mee bezig.

Tot zover de berichtgeving van deze week. Voor vragen kunt u zich altijd melden bij de leerkracht van uw kind of de directie van de school.
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