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Samen maken wij ons ♥ voor het kind!

HUPSAKEE… DE STAPPEN DOET OOK MEE!!
Volgende week vrijdag 22 april doet de gehele school mee
met Koningsspelen. Ook dit jaar staat de dag weer in het
teken van allerlei sportieve Koningsspelletjes.
De dag begint in de ochtend met het Koningsontbijt, dus uw
kind hoeft vooraf thuis niet te ontbijten. Dit ontbijt bestaat
uit: halfvolle melk, smeerkaas naturel, kipfilet, delight jam,
zoete fruit & groente spread, halvarine, volkoren brood, licht
meerzaden (glutenvrij brood), rijstwafels meergranen, appels
en komkommer. Wilt u uw kind deze ochtend een (plastic)
bord, beker en bestek meegeven!
Om 9.15 uur is het tijd voor een gezamenlijke uitvoering van
het Koningslied Hupsakee, dat zoals elk jaar weer gemaakt is
door Kinderen voor kinderen. De kinderen zijn al dagen aan
het oefenen op het dansje. Thuis kunnen de kinderen ook
nog oefenen via: http://kvk.vara.nl/
Daarna is het tijd voor de Koningsspelletjes. In en rondom de school doen de kinderen allerlei sportieve
spelletjes onder begeleiding van de kinderen uit groep 8.
De groepen 1 t/m 4 hebben meivakantie vanaf 12 uur.
De groepen 5 t/m 8 hebben meivakantie vanaf 15 uur.

GROEP 5/6 BRACHT EEN BEZOEK AAN DE BIEB.
Op donderdag 7 april heeft groep 5/6 een bezoek gebracht aan de bieb.
Doel was om op een vlotte manier je weg te vinden in de bieb: het opzoeken van schrijvers, boeken via de
computer.

Vooraf kregen de kinderen hier informatie over. Daarna mochten ze via allerlei opdrachten in groepjes hun
kennis gaan toepassen.
Dit gebeurde in een razend tempo!!

Al met al een leerzaam en leuk uurtje op de bieb.

SCHOOLPLEIN KRIJGT OPKNAPBEURT
Goed nieuws! Nog dit voorjaar zal ons schoolplein een opknapbeurt krijgen. De tegels worden
vernieuwd en er komt een geheel nieuwe zandbak! Ook zal er een afscheidshek komen voor de
peutergroep. We houden u op de hoogte van de werkzaamheden.
SCHOOLFOTOGRAAF
Op woensdag 11 mei komt de schoolfotograaf. Houdt u er rekening mee dat uw kind deze dag
weer fleurige kleding aandoet. Nadere informatie volgt.
EINDTOETS GROEP 8
Volgende week dinsdag en woensdag maken de kinderen van groep 8 de centrale eindtoets.
Kinderen op onze scholen maken de zogenaamde IEP-toets.
Op deze dagen wordt de groep opgesplitst. De Kinderen van groep 7 krijgen les van een invalster
in het TSO-lokaal.

Op het podium tijdens de paasviering!

AGENDA:
Dinsdag/woensdag 19 en 20 april
Vrijdag 22 april
23 april t/m 8 mei
Woensdag 11 mei
Maandag 16 mei
Woensdag 18 mei
24,25 en 26 mei
Vrijdag 27 mei

Eindtoets groep 8
Koningsspelen
meivakantie
schoolfotograaf
Tweede Pinksterdag
Voetbaltoernooi bovenbouwgroepen Meto
Wandeldriedaagse
Kinderen groep 1 t/m 4 vrij /
Cukids groep 7/8 bezoek Mattemburgh

