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Tijn Tel (5 jaar) - groep 1 - C
Emma Schoonderwaldt (6 jaar) - groep 2 - B
Niek Jousma (5 jaar) - groep 1 - A
Floor de Boer (12 jaar) - groep 8 - A
Nigel Bron (10 jaar) - groep 6 - A
Fenna de Kraaij (8 jaar) - groep 4 - A

Bovenbouw
In de bovenbouw hebben we het thema "Opera" afgesloten met een prachtige projectavond. Groep 7
gaat echter nog even door. De komende twee weken repeteren we onze opera "Turandot" nog een
aantal keer, werken we aan het decor en volgende week is de officiële opvoering. Spannend, maar we
hebben er zin in!
Ook gaan de kinderen van groep 7 op voor het theoretisch verkeersexamen. We hebben er hard voor
geoefend en bij het uitkomen van deze tamtam is inmiddels al bekend of de kinderen geslaagd zijn. Het
praktisch verkeersexamen is woensdag 16 mei.
Ook zijn we bezig met de knutsels voor moederdag. De prachtigste voorwerpen worden gemaakt! Hier
kunnen we uiteraard niks over vertellen, dit is strikt geheim.
Hulpouders Koningsspelen
Op vrijdag 20 april vieren wij op school De Koningsspelen. Hiervoor zijn wij op zoek naar ouders die 1 of
meerdere uurtjes willen komen helpen. Vindt u het leuk om onze kinderen te begeleiden bij de activiteiten
van die dag, geef u dan op bij de leerkracht van uw kind(eren). Alle activiteiten zullen op school
plaatsvinden volgens dit tijdschema:
09.00 – 12.00 uur groepen 1 & 2
09.00 – 10.15 uur groepen 3 & 4
10.30 – 11.45 uur groepen 5 & 6
13.00 – 14.15 uur groepen 7 & 8.
We hopen dat u kunt komen helpen op deze feestelijke dag!

Bezoek Poetsbus
Gister hebben de groepen 1 t/m 5 bezoek gehad van de mensen van De Poetsbus. Dit is een particulier
initiatief gericht op voorlichting betreffende mondverzorging bij kinderen.
De kinderen hebben een korte voorlichting gekregen en hebben een kijkje
kunnen nemen in de bus zelf.
Over drie weken (op 24 april) komt De Poetsbus voor een tweede bezoek
op school. De kinderen die daar door hun ouders/verzorgers voor
opgegeven zijn zullen dan een korte behandeling krijgen, bestaande uit:
poetsuitleg, scan op aanwezig tandplak en nadere voorlichting. De
kinderen zullen dan, onder schooltijd, in viertallen in de bus plaatsnemen.
Voor alle duidelijkheid: het is geen tandarts! Er zullen geen werkzaamheden
als gaatjes vullen etc. plaatsvinden. De behandeling wordt verzorgd door
een mondhygiëniste en is voor u kosteloos.
Mocht u uw kind op willen geven voor deze behandeling, gebruikt u dan het formulier dat uw kind vandaag
heeft meegekregen. Volgende week woensdag (11 april) worden de ingevulde formulieren opgehaald
door de mensen van De Poetsbus.
Voor meer informatie kunt u terecht op www.poetsbus.nl

Voorleestrajecten in samenwerking met de bibliotheek
Joyce Karstens is als bibliotheekconsulente verbonden aan onze school. Vandaag heeft ze uitleg gegeven
over een aantal diensten waar u als ouders ism school gebruik van kan maken:
Voorlezen thuis
Voorlezen thuis is voor ouders die behoefte hebben aan handvatten om samen met hun kinderen op een
fijne manier met boeken bezig te zijn. Als gezin wordt u gekoppeld aam een voorlezer, die is opgeleid bij de
bibliotheek. De voorlezer zal 15 keer bij u thuis komen en samen met u en uw kind voorlezen, taalspelletjes
doen, tips geven hoe meer uit boeken te kunnen halen etc..

Samen lezen in 2 talen
Bij dit traject komt de bibliotheekconsulente op school en zal zij een groepje ouders begeleiden in het
voorlezen en taalspelletjes doen in hun eigen taal.
Met de betreffende kinderen doet ze hetzelfde maar dan in het Nederlands.
Op deze manier proberen ze vanuit de bibliotheek ouders en kinderen thuis meer met boeken bezig te laten
zijn.
Leesgesprekken tbv het leesplezier
Een derde traject is het begeleiden van kinderen die geen leesplezier hebben en dus niet gemotiveerd zijn
om met boeken aan de slag te gaan. Joyce komt dan op school met een vracht boeken en zal samen met
het kind een ontdekkingstocht aangaan teneinde het kind het leesplezier weer terug te laten krijgen.
Bent u geïnteresseerd in een van deze trajecten dan kunt u dit laten weten aan de leerkracht van uw kind.
Nieuws vanuit de kleuterbouw
Voor de Pasen stond het boek ‘Kikker is verliefd’ centraal in alle 3 de kleutergroepen. Inmiddels heeft kikker
zijn grote liefde (eend) gevonden. We zijn nu op zoek naar kikkerdril. In de klassen ziet u al kommen met
slootwater staan. De komende weken gaan we ons richten op ‘het leven in de sloot’, de ontwikkeling van
de kikker zal daarbij centraal staan.
Wellicht heeft u gisteren de Poetsbus al zien staan. Deze week leren we hoe we onze tanden goed moeten
poetsen. De jeugdtandverzorging Poetsbus verzorgt een les over tandverzorging.
Volgende week vrijdag krijgen de kinderen die langer dan 4 maanden op school zitten een rapport mee,
zorgt u dat de rapportmap weer op school komt? Vanaf 16 april zullen de oudergesprekken plaatsvinden, u
kunt zich via Digiduif inschrijven. Tevens krijgt u ook een vragenlijst toegestuurd zodat u zich op het gesprek
kunt voorbereiden.

