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Schoolfruit
Afgelopen 20 weken mochten wij gratis schoolfruit ontvangen via EU-schoolfruit. Elke week kregen
de kinderen 3 stuks groente of fruit tijdens de ochtendpauze. Dit vonden we erg lekker! Daarnaast
hebben we geleerd dat gezond eten erg belangrijk is, ook als pauzehap. Deze week is de laatste
week dat we schoolfruit krijgen. Na de meivakantie moeten de kinderen weer alle dagen een eigen
pauzehap mee naar school nemen. Woensdag en vrijdag blijven natuurlijk groente/fruit-dagen!

Cito eindtoets
Op 16, 17 en 18 april hebben de kinderen van groep 8 de centrale CITO eindtoets gemaakt. De
kinderen hebben hier hard voor gewerkt. Dit zijn pittige dagen, omdat ze drie hele ochtenden bezig
zijn met het maken van de toets. Nu mogen de kinderen gaan genieten van een welverdiende
meivakantie.

De Grote Rekendag
Woensdag 3 april heeft de KW-school meegedaan met De Grote Rekendag. Het thema van dit jaar
was; ‘uit verhouding’. De Grote Rekendag maakt rekenen leuk. De kinderen ontdekken hoe nuttig
het kan zijn om goed te kunnen rekenen. Dat motiveert, ook later in het jaar! Na enige uitleg
binnen de groepen begon dit onderwerp te leven bij de kinderen. Dit werd pas goed duidelijk bij de
opening op het kleuterplein. Heel veel enthousiaste leerlingen met te grote of juist te kleine
kleding liepen over de catwalk. De rest van de dag is er in alle groepen hard gewerkt en zagen we
kinderen die deze manier van rekenen erg leuk vonden!

Koningsspelen
Op vrijdag 12 april hebben wij weer meegedaan aan de Koningsspelen. Het was een gezellige en
sportieve dag! Na de gezamenlijke start op het kleuterplein hadden alle groepen hun eigen
sportieve programma. Zo stapten groep 7 en 8 gelijk op de fiets om lekker een dag te gaan
zwemmen in de Lansingh. Groep 3 t/m 6 kregen een bootcamp-les op het plein van
Esther Jongerden. Daarnaast had juf Manouk een mooi sportprogramma uitgezet in de sporthal de
Bakwetering. De kleutergroepen hadden deze dag een keer het grote schoolplein tot hun
beschikking en hebben daar leuke, sportieve activiteiten ondernomen. Het was super om zoveel
enthousiaste kinderen sportief bezig te zien! Voor meer foto's van deze dag kunt u kijken bij het
fotoalbum op de schoolapp.

Schooltuin
We hopen dat u al heeft gezien dat er hard gewerkt wordt in de schooltuin. Met hulp van
leerlingen is er een indeling gemaakt voor de moestuin. De kleuters krijgen 1 groot vak en verder
krijgt iedere groep een eigen vak. We willen na de meivakantie met de leerlingen en hulp van
ouders de eerste plantjes gaan poten. Als u het leuk vindt om hierbij te helpen, kunt u zich
aanmelden bij juf Renée of de leerkracht van uw kind. Ook hebben we boomstammen gekregen,
zodat er lessen gegeven kunnen worden in de schooltuin. Een aantal leerlingen van groep 6, 7 en 8
zijn tijdens de atelier-lessen al bezig geweest met moestuintjes van de Albert Heijn en hebben zelf
insectenhotels gemaakt. Ook hebben we een bijenhotel van de Bijencampagne van Zuid-Hollands

landschap. Hiermee kunnen we de bijenstand in Zuid-Holland verbeteren!
Na de meivakantie zullen we u informeren over de officiële opening van de schooltuin.

Groep B
Na de meivakantie zal juf Lisa weer terugkeren van haar zwangerschapsverlof. Zij zal op donderdag,
vrijdag en om de week op woensdag groep B weer les gaan geven. Juf Mary-Beth komt na de
meivakantie ons team versterken en gaat samen met juf Lisa groep B lesgeven. Zij zal op maandag,
dinsdag en om de week op woensdag voor groep B staan.
Ook willen we juf Lizette, juf Ellen en juf Dineke bedanken voor hun inzet in groep B! Juf Dineke
gaat na de meivakantie op de woensdag groep 3B ondersteunen.

Voor in de agenda:
19 april t/m 5 mei
8 mei
20 t/m 24 mei
29 mei
30 mei t/m 2 juni

Meivakantie
Luizencontrole
Avond4daagse
Studiedag. De kinderen zijn deze dag vrij.
Hemelvaartsweekend. De kinderen zijn vrij.

Meivakantie
We wensen jullie allen een heel fijne meivakantie! Graag zien we de kinderen op maandag 6 mei
weer terug op school.

