In de agenda

Fiepflits
11-03-2022

Woensdag 23 maart: Lentefeest op
Staalmanplein
Nacht van zaterdag 26 op zondag 27
maart: start zomertijd
Vrijdag 1 april: start Ramadan

Bijzondere vangst
Meester Jan was in de
krokusvakantie met
Teachers4Teachers in
Kenia. Hij bracht voor
alle nieuwe kleuters
prachtige sleutelhangers
met daarop hun naam
mee.

De Wereld Rond
Nuttige wormen
Groep 6 weet dat je om groente en fruit te
kunnen telen meer nodig hebt dan aarde en
zaadjes. Zo zijn ook regenwormen essentieel.
Door tunnels te graven zorgen ze voor
voldoende zuurstof in de bodem en voor
goede menging van de grond. Ook maken ze
prima compost: regenwormenpoep bestaat
voor zo’n 70% uit hummus!

Alle vogels van het vorige thema
zijn uitgevlogen en de kleuters
zijn nu bezig met ‘De Wereld
Rond’. Ook zijn we druk aan het
oefenen voor de kleutermusical
‘China’.

Bezoek aan Hermitage gaat
niet door
Een aantal groepen zou eind
maart een bezoek brengen
aan de Hermitage. Dat gaat
helaas niet door, want de
tentoonstelling is vanwege de
oorlog in Oekraïne stopgezet
en de kunstwerken worden
teruggegeven aan de
Hermitage in St. Petersburg.

Lekkere actie voor Oekraïne
Lance (8a) en Roger (5a) hebben thuis cakejes en
brownies gebakken met de Oekraïense vlag erop. De
leerkrachten konden een lekkernij ‘kopen’ door aan
giro 555 te doneren. Wat een goede actie!

Op grote voet
Net voor de krokusvakantie leerden de
kinderen van groep 1-2 hoe je afstanden kunt
meten. Wat werkt het beste: je voeten, rietjes
of Lego?

Studieweek
Na de krokusvakantie waren de
kinderen nog vrij maar waren
de leerkrachten hard aan het
werk op school. We mochten
de ouders weer uitnodigen voor
gesprekken maar waren ook
zelf weer aan het leren. We
kijken terug op een zeer nuttige
studieweek!

Koffieochtenden weer van start
Het was zo gezellig om elkaar afgelopen
woensdag na al die tijd weer in de klas te
zien! Lees in Social Schools wanneer uw klas
een koffieochtend organiseert. Ouders zijn
tussen 8.20 en 9.00 uur welkom voor een
kopje koffie of thee. Wij zetten activiteiten
klaar die jullie samen met de kinderen
kunnen doen. Er zijn geen beperkingen qua
aantal dus iedereen is welkom.

