AGENDA
25 april
27 april
28 t/m 13 mei
21 mei

Sportdag
Koningsdag (vrije dag)
Meivakantie
Tweede Pinksterdag, vrije dag

Hoe leuk is het om zelf lengte te meten, oppervlakte en inhoud? Groep 6 was er druk
mee. We weten nu hoeveel kubieke meter zand er in de zandbak kan.

Groepsindeling komend schooljaar
Het einde van het schooljaar nadert met rasse schreden. Na de meivakantie zijn er nog twee
maanden. Zoals altijd in deze periode is het nodig om alvast vooruit te kijken naar komend
schooljaar. Om de groepsindeling definitief te maken kijken we o.a. naar het aantal leerlingen.
Hiervoor is het van belang dat we tijdig op de hoogte zijn van deze aantallen. We vragen u daarom
om nu zo snel mogelijk aan te geven als er veranderingen (b.v. verhuizing) zijn waarmee we rekening
moeten houden. Wilt u dit bij de leerkracht aangeven? Eventuele twijfels kunnen ook uitgesproken
worden, hierover kunnen we natuurlijk in gesprek gaan.

Sportdag deel II
Op woensdag 25 april hebben de kinderen sportdag. De sportdag staat in het teken van de
Koningsspelen. Voor de groepen 1 en 2 begint het om 08.45 uur op school. De kinderen uit de
groepen 3 t/m 8 hebben de sportdag op playground Thialf. Vanaf 08.30 uur kunnen zij daar terecht.
We zijn ons er van bewust dat er op twee verschillende plekken gesport wordt, door verschillende
starttijden hebben we geprobeerd hier zoveel mogelijk rekening mee te houden.
In eerdere berichtgeving stond dat de kinderen ook bij Thialf opgehaald konden worden. Hier komen
we op terug aangezien ouders dan op twee plekken tegelijk moeten zijn. De kinderen van de groepen
3/4 en 5/6 lopen aan het eind van de sportdag met de leerkracht terug naar school. Hierdoor zijn alle
kinderen van groep 1 t/m 6 om 12.30 uur op school en kunnen ze op school opgehaald worden.
De kinderen uit de groepen 7 en 8 mogen om 12.30 uur zelfstandig van Thialf naar huis.
Denk eraan dat de kinderen reserve kleding en een handdoek meenemen aangezien ze bij sommige
onderdelen nat kunnen worden.

Bouwnieuws
Nieuws uit de Middenbouw
Schoolvoetbal
A.s. woensdag zijn de midden- en tussenbouw aan de beurt voor het schoolvoetbal. Er zijn meerdere
teams geformeerd met kinderen uit verschillende groepen. De teams spelen bij drie verschillende
clubs in Arnhem-Noord. Op de teamlijsten bij de klaslokalen kunt u zien waar uw kind speelt.
Uiteraard is iedereen van harte welkom om de teams te komen aanmoedigen.
Spreekbeurten in de middenbouw
In de middenbouw zijn we begonnen met de spreekbeurten. Voor veel kinderen best spannend om
voor de groep te staan, maar belangrijk om te leren. De spreekbeurten die gegeven zijn hadden hele
verschillende onderwerpen, zoals Londen, Nickelodeon en kristallen. We hebben al veel dingen
geleerd die we nog niet wisten.

Schooltuin
De afgelopen week is er weer hard door groepjes kinderen in de schooltuin gewerkt. Inmiddels zijn er
paksoi, peterselie en zonnebloemen gezaaid. In de groepen staan ook moestuintjes. De kinderen
zorgen er goed voor. De eerste plantjes komen al op.

