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Samen maken wij ons ♥ voor het kind!

PAASVIERING
Donderdagmiddag 24 maart vieren we Pasen op onze school. We gaan er samen
met de kinderen een gezellige middag van maken. Samen luisteren en kijken
we naar het paasverhaal van de Zandtovenaar. Daarna gaan de kinderen
natuurlijk traditioneel paaseieren zoeken en er staat nog een actief Paasspel op
het programma.
Op Goede Vrijdag 25 maart zijn alle kinderen vrij.

WATERSPAARDERS- PROJECT GROEP 7/8

Groep 7 en 8 waren de laatste weken bezig met project dat Waterspaarders heet. De lessen gaan
over hoe je het milieu moet beschermen door minder te douchen. Eerst werden we in tweetallen
verdeeld en kregen een onderwerp toegewezen die we op de website op moesten zoeken en
lezen wat eigenlijk het probleem is. Daarna moesten we een doucheschema invullen wat ons zou
vertellen of we water besparen of niet. Toen moesten we in die tweetallen een presentatie
houden over het onderwerp dat ons toegewezen werd. Een paar weken later kregen we een
gastles over hoeveel water we eigenlijk gebruiken. We hebben geleerd dat als je 1 minuut doucht
je 8l water gebruikt. We hebben tijdens die gastles ook een shampoofles ontworpen. Ondertussen
hebben we een boekje gekregen met opdrachten erin die we moesten maken. Nu gaan we verder
met het doucheschema van de 3e week in te vullen om het verschil verder te bekijken.
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THEMAWEKEN BEROEPEN

Namens het hele team willen wij
iedereen bedanken die actief heeft
meegeholpen aan onze
themaweken.. in het bijzonder alle
brandweermannen.
De kinderen hebben genoten van een
onvergetelijke dag!

EVEN KENNISMAKEN
De opvolgster van Wendy Peeters (CJG) is
Charlotte Castenmiller. U kunt voortaan bij
haar terecht voor allerlei informatie. Zij is
op een aantal woensdagen van 10.30 tot
12.00 uur aanwezig op onze school. Deze
dagen zullen wij vooraf aangeven bij de
ingang van onze school. U kunt gerust bij
haar binnenlopen zonder afspraak te
maken.

TUINMAN GEZOCHT
Wij zijn nog op zoek naar een nieuwe vrijwilliger (vader, moeder, opa of oma) die het leuk vindt om ons te
willen helpen bij het onderhouden van onze tuin. Ook de moeder van Arjan Pals helpt ons hierbij, maar
vele handen maken natuurlijk licht werk. Mocht u interesse hebben, dan kunt u dit aangeven bij de directie
of via: destappen@lpsnet.nl

AGENDA:
Maandag, dinsdag 21/22 maart
Donderdag 24 maart
Vrijdag 25 maart
Maandag 28 maart
Dinsdag/woensdag 19 en 20 april
Vrijdag 22 april
23 april t/m 8 mei

oudergesprekken
paasviering
Alle kinderen vrij (Goede Vrijdag)
Tweede Paasdag (vrij)
Eindtoets groep 8
Koningsspelen (Wij doen weer mee!!)
meivakantie

