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AGENDA maart/april
Vr. 9 maart
Ma. 12 maart

Wo. 14 maart
Vr. 16 maart
Wo. 21 maart
Do. 22 maart
Zo. 25 maart
Di. 27 maart

Wo. 28 maart

Aanleg bijenheuvel in de Bogerd groep 6
Wilgenknotten in Vrouwenpolder groep 7/8
Museumbezoek Veere: Ontdekken en verzamelen
groep 3
Kookworkshop groep 4/5 , 7/8 en ouders!
Juffenfeest groep 1/2
Vogelnestkastjes ophangen groep 7/8
Percussie voorstelling groep 1/2
Kijkavond Kinderkunstweek: 18.15 uur- 19.30 uur
Voorstelling in het Arsenaal groep 5/6
Schooldienst
ColumBus
Onthulling kunstwerk Halve Gouden Rijder
m.m.v. groep 7/8
Schoolvoetbal jongens groep 5 t/m 8

Do. 29 maart
Vr. 30 maart t/m
Ma. 2 april
Wo. 4 april
Do. 5 april
Vr. 6 april
Ma. 9 april
Di. 12 april
Vr. 13 april
Ma. 16 april
Di./wo. 17
en 18 april
Vr. 20 april

Ma. 23 april t/m
Vr. 4 mei

Paasontbijt
Paasvakantie
Schoolvoetbal meisjes groep 7/8
Workshop inrichting bijenkast groep 7/8
Veteraan in de klas groep 7/8
Tennisles voor groep 3 t/m 8 op de tennisbaan
Voorstelling in het Arsenaal groep 3/4
Plaatsing bijenhotel in de Bogerd door groep 7/8
Excursie naar Terra Maris groep 4, 5 en 6
IEP eindtoets groep 8
Koningsspelen
Laatste keer EU-schoolfruit
’s Middags alle kinderen vrij!
Meivakantie

Kinderkunstweek
Vorige week donderdag hebben de leerkrachten de Kinderkunstweek “Beestenboel” ludiek
geopend voor alle kinderen. Zij speelden het verhaal uit het prentenboek: Over een kleine
mol die wil weten wie er op zijn kop heeft gepoept” na. De komende periode volgen allerlei
activiteiten in het kader van de Kinderkunstweek. Dat combineren we weer met
uitstapjes/excursies!
Vanaf vandaag mogen de kinderen een knuffeldier meenemen, voorzien van naam.
Deze krijgen een mooi plekje in de hal. Woensdagavond 21 maart kunt u tussen 18.15 uur
en 19.30 uur met uw kind(eren) komen kijken naar alles wat zij hebben gemaakt.
Familie en vrienden zijn natuurlijk ook hartelijk welkom!
Tijdens de kijkavond kunnen de kinderen een speurtocht volgen door de diverse klassen.
In de hal kunt u een leuke foto maken van uw kind(eren) met hun favoriete knuffeldier.
Wij zorgen voor de omlijsting! De kinderen mogen verkleed als dier komen.

Digitaal onderwijs in groep 7/8
Vanaf vandaag starten de kinderen in groep 7/8 met het werken
op een tablet. Elke dag gaan de kinderen bij diverse vakgebieden
met deze tablet aan het werk. Het mooie is dat de programma’s
de kinderen volop uitdaging op niveau geven. De leerkracht kan
direct de vorderingen van iedere leerling volgen op haar
beeldscherm en dus direct gerichte individuele hulp geven.
Natuurlijk blijven ze naast het werken op de tablets ook gewoon
hun pen gebruiken. We gebruiken de komende maanden tot de
zomervakantie als een pilot om daarna onze definitieve keuze te
bepalen. De kinderen zijn in ieder geval enthousiast!
Nader informatie kunt u vinden op https://info.snappet.org/

Kookworkshop
Dinsdag 12 maart organiseren we samen met de gemeente Veere en Tafel Thuis een
kookworkshop op onze school. ’s Morgens van 10.00 uur tot 12.00 uur gaat de kinderen van
groep 4/5 aan de slag en ’s middags van 13.15 uur tot 15.15 uur de kinderen van groep 7/8.
De ouders van de kinderen mogen ook meedoen!
Onder leiding van chefkok Hans Everse gaan we in de hal samen koken. Hij legt uit welk eten
gezond is en hoe je dit klaar maakt. Aan het eind van de workshop mogen de kinderen hun
zelfgemaakte maaltijd natuurlijk lekker opeten!
Misschien gaan de kinderen voortaan wel 1 keer in de week thuis zelf aan het werk om een
gezonde maaltijd te bereiden….

Wetenswaardigheden


We zijn druk bezig met de voorbereidingen in de klas voor de jaarlijkse schooldienst
op zondag 25 maart van 10.00 uur tot 11.00 uur. We proberen er samen met de
kinderen weer iets moois van te maken. Het thema is: Bij je keuze blijven.
U bent hartelijk welkom!!
 Woensdagmiddag 14 februari heeft Alex Nadea namens onze school meegedaan aan
de voorronde voor de Voorleeswedstrijd in de Zeeuwse Bibliotheek. Alex heeft dat
prima gedaan, ook al behaalde hij niet de 1e plaats. Hij werd ondersteund door
supporters uit zijn klas!
 De informatie voor ouders rondom de Kanjermethode werd druk bezocht. Fijn om zo
met ouders te delen waar we samen voor staan. Mooi ook om samen aan de slag te
gaan om het welzijn van ieder kind te bevorderen!
Nadere info over deze methode kunt u vinden op https://www.kanjertraining.nl/
 Er staan weer allerlei natuuractiviteiten op de agenda voor de komende periode:
Groep 6 gaat vrijdag 9 maart een bijenheuvel aanleggen in de nieuwe dorpsboomgaard De Bogerd, aangeplant door de kinderen van groep 7/8.
De kinderen van groep 7/8 trekken er die dag op uit om wilgen te gaan knotten.
Vrijdag 16 maart gaan de kinderen van groep 7/8 twintig vogelnestkastjes ophangen
in park Welgelegen, onder begeleiding van Stichting Landschapsbeheer Zeeland.
Op donderdag 5 april krijgen zij een voorbereidende workshop om de bijenkast in te
richten die vrijdag 13 maart in de Bogerd zal worden geplaatst.
De kinderen van groep 4, 5 en 6 reizen maandag 16 april naar Domburg voor een
bezoek aan Terra Maris. Naast deze natuuractiviteiten zijn er nog vele andere leuke
excursies gepland. U vindt ze in de agenda bovenaan deze nieuwsbrief.

Opening Kinderkunstweek

Alex op de Voorleeswedstrijd Informatie avond Kanjermethode

Hartelijk groet, namens het team, Jacco Onderdijk.

