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Wist u dat….. 

 

1 - 5 april Schoolfotograaf   

3 april Grote Rekendag 

3 april Schoolvoetbal jongens gr 7/8 

4 april Verkeersexamen theorie 

5 april Groep 1-2 vrij    

10 april Verkeersexamen praktijk 

10 april Talentenshow groepen 

 1-2A, 3A, 6A, 8B 

10 april Schoolvoetbal meisjes gr 7/8 

11 april Schoolfotograaf 

12 april Sportdag/koningsontbijt 

16-18 april Citotoets groep 8 

19 april Paasviering 

22 april t/m 

3 mei Meivakantie 

BSO nieuws 
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Woensdag 13 maart zijn we met de groepen 8 naar Doornenburg geweest. Deze dag 

stond in het teken van de boomfeestdag. 

Eén ding werd ons al zeer snel duidelijk. De bomen zouden meer dan genoeg te drin-

ken krijgen. 

De dag was fantastisch georganiseerd. Hij bestond uit 6 onderdelen die wij gedurende 
de ochtend doorliepen. Zo werd er verteld over het vlechten van heggen, waar vroeger 
welke kruiden voor werden gebruikt, fruitbomen en de 1000-jarige eik. Leerlingen gin-
gen op een foto-speurtocht in het kasteel en natuurlijk zijn ze druk geweest met het 
poten van nieuwe bomen en struikgewas. Al met al een natte maar fantastische och-
tend. 

Lente bij 0 tot 4 jaar! 

De hamers en spijkers waren al aangeschaft van het geld van de leerlingenraad, het hout 

kwam van Timmerfabriek 'de Kroon' (dankjewel Maurice) en daarna kon het timmeren 

beginnen. Hout op hout, doppen op hout, kralen en knopen op hout.... je kunt er van 

allerlei creatieve dingen mee bedenken. Erg leuk om te zien hoe de kinderen ermee bezig 

waren. Je leert ook nog hoe lang een spijker moet zijn om twee stukken hout aan elkaar 

te timmeren; met een korte lukt dat niet! Het één en ander is te bewonderen in de vitri-

nekast in de hal. 

De afgelopen weken hebben de kinderen van de groepen 1 t/m 8 deelgenomen aan de 

workshop Haringmaatjes. Zij hebben in deze workshop kennisgemaakt met het leven en 

het werk van Keith Haring (1958-1990). Na een korte introductie en een stukje kunstbe-

schouwing gingen de kinderen aan de slag met een grote tekening van 1 bij 6 meter. Bin-

nen een kader tekenden zij in opdracht figuren en voorwerpen in lijn met een dikke stift. 

Om de 5 minuten moesten zij van plek wisselen en kregen ze weer een nieuwe opdracht. 

De kinderen mochten niet over elkaars werk heen tekenen, wel erbinnen. Tijdens het 

proces was het samenwerken van belang: samen kijken en samen maken. De kunstwer-

ken kunt u in onze school bewonderen, ze zijn echt prachtig geworden! 

workshop kunst en cultuur - Haringmaatjes 

Boomfeestdag 

het weer nu mee werkt of niet, de lente begint te kriebelen… ook bij de allerkleinsten. 

Zo gaan we buiten op zoek naar kriebelbeestjes zoals vliegen, rupsjes, vlinders en mieren. 

Welke zijn het kleinst, wie kan er vliegen, wie heeft er stippen op zijn vleugels en hoeveel 

poten heeft een mier??  Een leuke ontdekkingstocht die thuis voortgezet kan worden. De 

lente brengt ook weer leuke activiteiten met zich mee. In de week van 15 april mogen 

ouders en/of grootouders mee komen knutselen voor Pasen; informatie volgt op klas-

bord.  Voor week 21 staat de peuter vijfdaagse gepland, een sportieve gezellige activiteit 

die alvast de moeite waard is om te noteren in uw agenda. Ook hier volgt tegen die tijd 

nog meer informatie over. We zijn en gaan dus volop in beweging!!                                                   

groep 7 al druk aan het oefenen zijn voor het verkeersexamen. 

….de eerste talentenshows van dit jaar een groot succes waren. 

….we afgelopen donderdag zijn gestart met het project ‘ik eet het beter’. 
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