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Do 29 maart
Za 31 maart

Jayden Kuway (7 jaar) - groep 3 - A
Emir Tas (5 jaar) - groep 1 - B

Zo 1 april
Ma 2 april
Wo 4 april

Daan van Enk (5 jaar) - groep 1 - A
Eknoor Singh (5 jaar) - groep 1 - B
Raas van Haaren (8 jaar) - groep 4 - B

Project kunst en excursie Stedelijk museum
Dinsdag 3 april start het project Kunst in de bovenbouw. Als start gaan we met de kinderen naar het Stedelijk
museum, daar krijgen we een les en gaan we ook zelf aan de slag. Groep 8 en groep 7 gaan woensdag 4
april. Ze komen iets later terug, rond 12.45 u. Kinderen nemen hun 10- uurtje mee in een tas en we eten dat
bij het museum op.
Groep 6 en 6/7 gaan op vrijdag 6 april. Ze vertrekken om 9.30 uur en zijn om 13.00 uur weer terug. Er worden
nog enthousiaste begeleiders gezocht voor groep 6/7B. U kunt zich opgegeven bij Sylvia of Jessica.
Kleuterbouw
We zijn de afgelopen periode bezig geweest met het thema "kikker is verliefd". We hebben gewerkt aan
woordenschatuitbreiding, rollenspel (trouwen), rekenactiviteiten verbonden met spel,
gesprekjes over wat verliefd zijn nu eigenlijk is . Het waren drie korte, maar leerzame
weken. Binnenkort gaan we door op het thema kikker en breiden dit uit naar "leven in
de sloot". Hopelijk werkt het weer mee, zodat er echt leven te ontdekken is.
Vandaag, na een heerlijk ontbijtje richting de kerk waar we het Paasfeest hebben
gevierd. Vrijdag en maandag zijn de kinderen vrij!

Excursie Natuurmuseum
Op dinsdag 20 maart zijn de groepen 5 naar het Natuurmuseum geweest. Rond 8.45u. vertrokken de
groepjes o.l.v. de ouders. Na een kleine file kwamen wij rond 9.20 u. aan bij het Natuurmuseum. Na een
korte introductie gingen de kinderen in groepjes van 4 of 5 door het museum heen en maakte zij kennis met
allerlei ‘schatten van de aarde’. Van Zaanse stenen en rolstenen tot goud zoeken, alles kwam voorbij. De
kinderen hebben een leuke en leerzame ochtend gehad. We willen alle ouders bedanken voor het rijden.
Op de website vindt u bij de groepen de foto’s van deze excursie.

