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Start Boomtoetsen
Naschoolse cultuurworkshop voor de opgegeven leerlingen 14.45-15.45 uur
Start “Week van de Lentekriebels” alle groepen
2e Betaaldag vrijwillige ouderbijdrage
Mad Science Show alle groepen
OR vergadering 20.00 uur
Stemmen gemeenteraad
Samen in actie voor Oekraïne 11.55 uur
Studiemiddag leerkrachten, leerlingen om 12.00 uur vrij
Kangoeroewedstrijd (Rekenwedstrijd) leerlingen uit de groepen 3-8
Boomtoetsen
Naschoolse cultuurworkshop voor de opgegeven leerlingen 14.45-15.45 uur
MR vergadering 19.00-21.00 uur
Skate-clinics bovenbouw
Xpect Lentefeest
Open scholen route 09.30-13.00 uur
Boomtoetsen
Naschoolse cultuurworkshop voor de opgegeven leerlingen 14.45-15.45 uur
Volgende nieuwsbrief

Erasmus+ STREAMing through Europe
Op 7 maart zijn we naar New Grange gegaan en Boney Valley. 8 Maart zijn we
naar 3 museums gegaan en de 1ste heette Epic, de 2de was een schip en de
3de was een Vikingen museum. 9 Maart zijn we naar THE BOOK OF KELLS
gegaan en naar een restaurant. Op 10 maart zijn we naar school gegaan in de
klassen en we speelden Hurling. 11 Maart zijn we naar SINT PATRICKS
CATHEDRAL gegaan en ook naar school. De laatste dag 12 maart gingen we
onze spullen in de koffers doen, vrije tijd en we gingen naar een restaurant. Het
was leuk en gezellig! Het leukste vond ik in de klassen zijn en de vrije tijd en het
restaurant.
Groetjes Lynesha

Vol spanning stonden afgelopen zaterdagmiddag alle achterblijvers met spandoeken te wachten op de taxi
die hun kind, broer, zus of kleinkind eindelijk weer thuis bracht na het Ierland avontuur.
Cas N, Veerle, Midas, Cas K, Lynesha en Jens hebben een prachtig avontuur beleefd!

Samen in actie voor Oekraïne
Veel van onze kinderen zijn bezig met het inzamelen van statiegeldflessen voor de actie “Samen in actie
voor Oekraïne”. Het geld dat hiermee wordt opgehaald zal gestort worden op giro 555.
Ze hebben ook zelf posters gemaakt en overal in de school en in de wijk opgehangen.
Fijn als u zelf met uw kind(eren) de flessen inlevert en het bonnetje op school afgeeft.
Op woensdag 16 maart om 11.55 uur wordt aan de actie landelijk aandacht aan besteed door het zingen
van een lied (Wij staan samen sterk) met alle basisschoolleerlingen. Dit lied is de Nederlandse variant van
het wereldberoemde lied “We are the world”.
Wij willen hier ook aan meedoen. Op woensdag om 11.55 uur staan we allemaal met geel/blauwe
crêpepapieren lintjes op de speelplaats om het lied te zingen en zo alle kinderen uit Oekraïne een hart
onder de riem te steken!

Mad Science Show
Morgen krijgen alle groepen weer een show
voorgeschoteld van de knotsgekke professoren van
Mad Science en zullen er weer veel monden
openvallen van verbazing!
Deze professoren laten verschillende proefjes zien
die alles te maken hebben met wetenschap en
techniek.
Later zullen de kinderen de kans krijgen om zich in te
schrijven voor de naschoolse cursus “Wetenschap en
techniek”.

