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Voor de agenda:
- 12 april
Wilhelmus zingen bij
School met de Bijbel
+ prijsuitreiking
- 18 april
Paasviering
- 14 mei
Schoolfotograaf

SiS-regels
Dit zijn de SiS (Samen is Sterker)-regels voor de komende weken.
Onderbouw:
Voor groot en klein zullen we aardig zijn.
Er is er maar één die praat, zodat het luisteren beter gaat.

Midden- en bovenbouw:

We zorgen ervoor dat iedereen zich veilig voelt.
We luisteren naar elkaar.

De regel hangt in de groep van uw kind en wordt besproken. Verder
staat de regel ook op de weektaak.
Avond driedaagse
De avond driedaagse zal dit jaar op 22, 23 en 24 mei worden gehouden.
Op maandag 6 mei zullen hiervoor brieven worden uitgedeeld op school.
Schooltijden
Er is door heel wat ouders gereageerd op onze vraag betreffende de
schooltijden. Helaas heeft niet iedereen dit gedaan. Voorlopige stand is
dat de schooltijden hetzelfde blijven zoals ze nu zijn. Inleveren kan tot
maandag 15 april.
Koningsdag
Op vrijdag 12 april is de Koningsdag. Alle kinderen van Onder de Wieken
gaan naar het plein van de School met de Bijbel. Daar zingen we
gezamenlijk het Wilhelmus. Beide scholen hebben een wedstrijd
gehouden. Groep 1 t/m 4 heeft een tekening gemaakt van het
Koningspaar (eventueel met de prinsessen) en groep 5 t/m 8 heeft een
gedicht gemaakt. De prijsuitreiking zal na het zingen van het volkslied
zijn. Daarna wordt op ons eigen plein nog een dans uitgevoerd, namelijk
de Pasapas. Daarna gaan de kinderen weer terug naar hun eigen groep.
Natuurlijk mogen de kinderen allemaal in het oranje verkleed komen.
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Gevraagd
Al vele jaren hebben Helene Bouman en Anita Speldenbrink ervoor gezorgd dat tijdens verjaardagen van
het Koninklijk Huis, dodenherdenking en bevrijdingsdag de Nederlandse vlag werd gehesen op school. Zij
hebben aangegeven dat zij hiermee gaan stoppen. Daardoor zijn wij op zoek naar enthousiaste ouders, die
voor ons de vlag willen ophangen tijdens verjaardagen van het Koninklijk Huis, de dodenherdenking en
bevrijdingsdag. U kunt zich hiervoor opgeven bij Ingrid Monnee.
Tevens zijn wij op zoek naar enkele ouders, die eens in de maand de school willen helpen de tuinen te
ontdoen van onkruid. De kinderen doen dit ook regelmatig, maar het is niet afdoende. Als we een groepje
kunnen maken zou dat heel fijn zijn. Ook hiervoor kunt u zich opgeven bij Ingrid Monnee.
Paasviering
Op donderdag 18 april zal het paasfeest worden gevierd. De groepen 1 t/m 4 beginnen met de vossenjacht
om 09.00 uur. De groepen 5 t/m 8 gaan dan knutselen. Na de pauze draaien we de rollen om, dan gaan de
groepen 5 t/m 8 vossenjacht lopen en de groepen 1 t/m 4 knutselen. Daarna gaan we met alle groepen
pannenkoeken eten. De kinderen moeten zelf hun bord, bestek en een beker meenemen. Daarna zullen
alle groepen spelletjes doen of een film kijken. Om 14.15 uur is iedereen uit en begint de meivakantie.
Kamp
Groep 7 en 8 gaan van 8 t/m 10 mei op kamp. Juf Daphne zal met de groepen meegaan. Haar klas wordt
dan opgevangen door juf Iris. De kinderen van groep 7 en 8 krijgen alle informatie in het kampboekje mee.
We hopen dat zij een heel leuk kamp zullen hebben.
Herstel Nicole de Jong-Rozendaal
Langzaam maar zeker komt juf Nicole de Jong-Rozendaal weer terug in groep 7. Zij is alle dagen op school
en zal steeds meer lesgeven in de groep. We zijn blij dat haar herstel steeds beter gaat.
Bijenhotel
Vorige week is het aangevraagde bijenhotel op school aangekomen. We gaan nu op zoek naar een plekje
waar we dit kunnen ophangen.
Sponsorloop
Afgelopen woensdag hebben de teams van juf Nicole (team 92 - Run for Life) en juf Els ( team 303 Sneller
Beter van Erasmus MC) een sponsorloop georganiseerd voor alle kinderen. De opkomst was groot en er is
een geweldig bedrag van ruim € 2400,00 bij elkaar gelopen. Dit gedrag wordt geheel overgemaakt naar de
Stichting Roparun, die dat geld gaan inzetten om het leven van mensen met kanker voor zover mogelijk wat
aangenamer te maken.
Alle kinderen kregen na afloop een mooie medaille en een armbandje als herinnering. De Roparunknuffel is
gewonnen door Liza Krijger.
Juf Nicole en juf Els bedanken iedereen voor de geweldige inzet en support en in het bijzonder de kinderen
die enorm hun best hebben gedaan.
De statiegeld-actie in de grote hal loopt nog een aantal weken door. Er kunnen nog steeds statiegeldflessen
worden ingeleverd. Ook hiervan gaat de opbrengst naar de Roparun.
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KDV:
Volgende week gaan we helaas alweer het Puk thema knuffels afsluiten. We hebben volop geplakt, geverfd
en geknuffeld met elkaar en de knuffel van het kind stond centraal.
Donderdag 18 april vieren wij ook de Pasen met de kinderen en school. ‘s Ochtends van 9:00- 10:15 uur
zullen wij met een aantal kinderen de Vossenjacht met de kleuterklassen meelopen, wij zijn reuze
nieuwsgierig wat we te zien krijgen. Tussen de middag zullen wij naast de boterham ook een pannenkoek
aanbieden.
In de meivakantie hebben wij altijd even vrij van de Puk thema’s, dan kunnen wij ook meedoen met het
vakantie thema van de BSO. Na de meivakantie starten wij met het Puk thema, Oef wat warm!

Groetjes Amber, Betske, Jiska en Angela
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