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Samen maken wij ons ♥ voor het kind!
IPADS OP DE STAPPEN
De afgelopen jaren heeft onze school veel geïnvesteerd op het gebied van ICT. Ook de komende maand
zullen weer nieuwe Ipads in gebruik genomen worden. Voordeel hiervan is dat we ook eens met de gehele
klas een les kunnen organiseren waarbij alle
kinderen de stof niet verwerken in hun
werkboekje, maar op de Ipad. Behalve dat dit
voor de kinderen een leuke activiteit is,
wordt er veel tijd bespaard doordat ze niet
hoeven te schrijven. Bovendien krijgen zowel
de juf als het kind zelf gelijk respons en
weten ze of ze een som goed gemaakt
hebben. De tijd die ze nu over hebben
kunnen ze gebruiken om extra te oefenen.
Voor vragen hierover kunt u altijd bij de
leerkrachten terecht.

KIDSRAAD IN ACTIE!
Waarom moeten we thuis het plastic allemaal apart bewaren en gescheiden inleveren, terwijl we
dat op school allemaal bij het overige afval gooien? Dat is toch niet de bedoeling.. vonden de
kinderen van de Kidsraad. En gelijk hebben ze. Meester Pieter vond dit ook en legde de vraag weg
bij de gemeente Woensdrecht. Die vond dat er een oplossing gevonden moest worden. Daarom
worden de kinderen van de Kidsraad uitgenodigd om op het kantoor van Saver op gesprek te
komen. Volgende week donderdag gaan ze daar op bezoek. Hoe dit afloopt.. leest u in de
volgende nieuwsbrief.

VERKEERSEXAMEN GROEP 7
Woensdag 17 mei doet groep 7 van onze school voor het eerst mee
aan het praktisch verkeersexamen fietsen.
Op 6 april hebben de kinderen van groep 7 al het theoretisch
verkeersexamen gedaan, waarvoor iedereen is geslaagd! Op
17 mei komt de praktijk aan bod. De kinderen moeten dan
een ronde fietsen (die ze van te voren weten en kunnen
oefenen). Onderweg zullen hulpouders staan om te
kijken of de kinderen de regels goed weten én
toepassen. De fietsen zullen van te voren gecontroleerd worden om te
kijken of ze voldoen aan alle eisen. Veiligheid voorop!
Als de kinderen (ook) slagen voor het praktisch examen, dan hebben ze een
mooie basis als voorbereiding op de (fietstochten) naar de middelbare school.
Hoewel, regelmatig oefenen/fietsen is uiteraard de beste voorbereiding. We
wensen iedereen veel fietsplezier!

SCHOOLFOTOGRAAF
Deze week zijn alle kinderen weer op de foto gezet. Fotograaf Roberto (Foto Koch) heeft enorm zijn best
gedaan om er mooie plaatjes van te maken. Gelukkig kon hij goed de clown uithangen, dus alle kinderen
staan vast lachend op de foto.
Hou het goed in de gaten: Over een paar weken ontvangt u een bestelkaart met een nlogcode. Hiermee
kunt u op de website van FotoKoch zelf de foto’s die u wenst te hebben bestellen. Als u binnen 10 dagen
reageert ontvangt u de groepsfoto gratis.

KONINGSSPELEN
Na en heerlijk ontbijtje in de klas
gingen alle kinderen helemaal “los” op
de Okido, het liedje dat speciaal voor
de Koningsspelen was geschreven.
Bewegen staat namelijk ieder jaar
centraal bij de Koningsspelen.
Na het dansje was er een spelciruit
uitgezet op het schoolplein door de
kinderen van groep 7 en 8. Onder hun
begeleiding mochten de kinderen zelf
alle spelletjes gaan doen.

24-GAMEWEDSTRIJD GROEP 5/6
In april heeft groep 5/6 weer de jaarlijkse 24-gamewedstrijd
gehouden: spelenderwijs moeten kinderen van 4 getallen 24 maken
met gebruik van verschillende reken strategieën. Na enkele
voorrondes kon de finale worden gespeeld tussen Kevin, Jasmijn, Liz
en Luc. Jasmijn werd hier eerste, Liz tweede, Kevin derde en Luc
vierde.
Proficiat Jasmijn.

PAASVIERING OP DE STAPPEN
Donderdagmiddag 13 mei werd er ter gelegenheid van Pasen weer een activiteit georganiseerd. Dit jaar
stond er een speurtocht in de wijk op het programma, die in elkaar is gezet door een aantal leerkrachten
en een aantal ouders van de ouderraad.
’s Ochtends kregen de kinderen het paasverhaal te horen in de klas. De informatie hieruit konden de
kinderen goed gebruiken bij de speurtocht. ’ s Middags verzamelden de kinderen op het schoolplein . Er
waren gemengde groepen met kinderen van groep 1 t/m 8 door elkaar. Elk groepje werd begeleid door 1
of 2 ouders.
De kinderen kregen een kaart van de wijk met daarop een aantal letters. De letters duidden de locatie van
een ‘ei’ aan. In de wijk rondom school waren eieren verstopt met daarop vragen die veelal betrekking
hadden op het paasverhaal en de lente. Er waren eenvoudige vragen voor de jongere kinderen en ook wat
meer uitdagende vragen voor de oudere kinderen.
Als het ei gevonden was – wat nog al wat speurwerk door de verschillende hofjes vereiste – kon het
antwoord genoteerd worden op een antwoordformulier. Van elk antwoord moest je een bepaalde letter
apart opschrijven. Met al deze letters kon op het eind een woord gepuzzeld worden. Het was met recht
een échte speurtocht!
Om 14.30 werden de groepjes terug op het schoolplein verwacht, waarna de kinderen in de klas nog een
bezoekje van de paashaas kregen. De hulpouders werden in de aula uitgenodigd voor een kopje koffie of
thee. Alle kinderen gingen met een klein doosje met chocolade-eitjes en een paaswens naar huis om te
kunnen genieten van een lang paasweekend.

Bedankt aan alle ouders die geholpen hebben met zowel de
organisatie als de uitvoering van onze paasviering.
INSCHRIJVEN KLEUTERS VOOR SCHOOLJAAR 2017-2018
Om een goede prognose te maken voor het aantal leerlingen, willen wij
in beeld krijgen hoeveel kleuters er volgend jaar onze school bezoeken.
Heeft u een zoon of dochter die in de periode 1 augustus 2017 tot 1
oktober 2018 vier jaar wordt, dan vragen wij u uw kind voor 1 mei reeds
in te schrijven. Inschrijfformulieren vindt u op onze website of u haalt
deze op bij het kantoor van de directie.
Wij organiseren dit jaar geen open dag voor nieuwe ouders en hun kinderen. Alle geïnteresseerde
nieuwe ouders kunnen een telefonisch of via destappen@lpsnet.nl een afspraak maken voor een
vrijblijvende rondleiding op onze school door onze directeur.
AGENDA:
Woensdag 17 mei
Woensdag 17 mei

Praktijk verkeersexamen groep 7
Schoolvoetbaltoernooi groep 7/8

Donderdag 18 mei
Donderdag 25 mei/vrijdag 26 mei

Bezoek kidsraad Saver
Hemelvaart: vrije dagen

Maandag 5 juni
Woensdag 7 juni

Pinksteren: vrije dag
Spreekuur Charlotte Castenmiller CJG

Zondag 11 juni
13/14/15 juni

communieviering
Wandeldriedaagse

Vrijdag 16 juni en maandag 19 juni

Studiedagen team: alle kinderen hele dag vrij

Dinsdag 27 juni

schoolfeest

