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Paasviering in de groep
Nieuwsbrief nr. 15
STUDIEDAG TEAM (ALLE LEERLINGEN ZIJN VRIJ)

Vertelrooster Godsdienstonderwijs:
Week 15: 8 t/m 12 april 2019
Jezus bij Pilatus, Johannes 18:28-40
Pilatus besluit dat Jezus gekruisigd moet worden, Johannes 19:1-16
Jezus sterft, Johannes 19:16-37
Week 16: 15 t/m 19 april 2019
Jezus wordt begraven, Johannes 19:38-42
Het graf is leeg, Johannes 20:1-18
Jezus verschijnt aan zijn leerlingen, Johannes 20:19-23

Voorwoord
Personeel
Juf Maria had deze week een leuk nieuwtje voor het team en de kinderen. Zij en haar man verwachten
in oktober een derde kindje. We willen het gezin feliciteren met deze blijde tijding en hopen dat de
zwangerschap goed mag verlopen.
We willen ook de collega’s die met ziekteverlof zijn beterschap wensen. Met de collega’s zijn
gesprekken gaande over werkzaamheden die binnenkort of op iets langere termijn weer verricht
kunnen worden. We houden u op de hoogte.
Studiedag team op maandag 6 mei 2019
Maandag 6 mei heeft het team een studiedag. Alle kinderen zijn die dag dan vrij. Het thema van de
studiedag is het schoolplan, dat weer wordt geschreven voor vier jaar. Tijdens deze studiedag, onder
leiding van Alex de Bruijn, worden de thema’s bepaald, waar de komende vier jaar mee aan de slag
willen wat betreft onderwijskundige ontwikkelingen in de school. We gaan hierover met het team
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brainstormen en hopen aan het eind van de dag voldoende input te hebben om het schoolplan te
kunnen schrijven.

Nationale voorleeswedstrijd 2019
Hartelijke gefeliciteerd!!!
Twan Wijnia groep 7 is door naar de landelijke finale van de Voorleeswedstrijd in Amstelveen op
woensdag 22 mei.

Groep 7AS gaat mee om je aan te moedigen. We worden opgehaald en weer thuisgebracht met de
bus. Na de meivakantie volgt nadere informatie.
Koningsspelen op vrijdag 12 April.
Overzicht:
1. 8.30 u.: ontbijt in eigen klas.
2. 9.30 u.: opening op het plein/pannakooi ?
3. 9.30 u.: spellen klaarzetten, door ouders/studenten en leerkrachten.
4. 10.00 u.: start van het spellencircuit
5. 11.30 u.: einde spellen: materialen opruimen door ouders/studenten
We maken er een gezellige ochtend van. Alvast heel erg bedankt voor uw hulp !
Brief Koningsspelen onderbouw (groep 1/2)

Aan de ouders/begeleiders die zich hebben opgegeven voor de Koningsspelen.
Wat fijn dat u zich heeft opgegeven om ons te helpen bij het ontbijt en of de spelletjes
Helpt u bij het ontbijt dan verwachten we u om acht uur in de groep om nog de laatste spullen voor
het ontbijt/spelletjes klaar te zetten.
Om half tien gaan we naar het plein voor de opening van de Koningsspelen.
Om tien uur starten de spelen, de ouders staan bij de spelletjes en letten erop dat alles hierbij goed
verloopt , grijpen in als dit nodig is, zetten alles weer klaar voor het volgende groepje dat komt.
De groepjes worden begeleid door leerlingen uit groep 8. U krijgt van de leerkracht door waar en bij
welk spel u bent ingedeeld op de ochtend van de spelen.
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Half twaalf zijn de kinderen weer terug in de groep, u kunt dan alvast beginnen om bij het
onderbouwplein alles op te ruimen.
We maken er met z’n allen een fijne feestelijke dag van.
De kinderen hoeven geen fruittas mee.
De leerkrachten van groep 1 en 2.

Verjaardagen t/m 18 april
5

Senna

4 GM

6

Emma

8 JR

7

Nigel

5 LW

8

Stijn

2-3 MA

8

Tijn

6-7 ST

9

Amanda

6-7 ST

13

Ernst-Jan

8 JR

14

Twan

7 AS

15

Jayson

4 GM

16

Verena

1-2 MA

16

Mark

6-7 ST

18

Ilse

1-2 RJ

18

Hidde

8 RH

18

Meike

7 AS

Alle jarigen, Van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag en een fijne dag gewenst!
Activiteiten voor kinderen op woensdagmiddag
Woensdagmiddag om de twee weken organiseren wij in het buurthuis een middag vol activiteiten
voor kinderen die op de een basisschool zitten. Het is van 14.00 tot 15.30 uur. De volgende middag is
op 17 april.
Het kan zijn dat we gezellig gaan knutselen, of bingo spelen met hele mooie prijzen. Onder leiding
van Grietje is het altijd weer een verrassing. Een feest zal het zeker zijn. We vragen wel een kleine
bijdrage per keer voor de materialen.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met ons buurthuis aan de Atlantischestraat 18, tel
0527- 795113.

Nieuws van de Ukkenburcht
Nederland oh Nederland jij bent een kampioeeeeen!
We hebben deze week een hele sportieve week, in ons thema ‘Nijntje in Nederland’ staat deze week
sporten centraal van volleybal, voetbal tot hockey en meer.
Nederland telt heel wat kampioenen op sportgebied en daar zijn er sinds deze week nog veel meer
bijgekomen want de peuters van de Ukkenburcht zijn heel sportief zijn we achter gekomen.
We knutselen een mooie gouden medaille, omdat we allemaal nummer 1 zijn!
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Toen we vorige week in de klas kwamen bleken we opeens een kunstgalerie te hebben, aan de muur
hingen prachtige afbeeldingen van Mondriaan, van Gogh, Rembrand en Dick Bruna.
We hebben kunst bekeken en gemaakt, het was een creatieve en kleurrijke week.
Afscheid
Salomé is 4 jaar geworden en mag naar de basisschool, we hopen dat je er veel plezier hebt.
Nieuws van de Boemerang
Er is deze keer geen kopy ontvangen van de Boemerang.
Met vriendelijke groet,
De meesters en juffen van De Lichtboei en alle medewerkers van het Kindcentrum.
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