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Woensdag 14 maart: Open schooldag.
Vrijdag 16 maart: sportinstuif Ten Post, 13.00 uur.
Vrijdag 16 en 23 maart: workshop EHBO groep 7/8.
Woensdag 21 maart: grote rekendag.
Dinsdag 27 maart: boerderijbezoek groep 5/6.
Dinsdag 27 maart: informatieve ouderavond.
Woensdag 28 maart: wandelen voor water.
Donderdag 29 maart: Paasfeest.
Vrijdag 30 maart: Goede Vrijdag.
Maandag 2 april: Pasen.
Vrijdag 13 april: sportinstuif Ten Post, 13.00 uur.

Schoolse zaken
Open dag
Op donderdag 15 maart is er Open School tussen 8.25 en 11.30 uur. U bent van harte welkom om
even mee te kijken in de groep van uw kind.
Voor het kijken in de klassen hebben we de volgende afspraken gemaakt:
 Om de lessen zo goed mogelijk door te laten gaan, vragen we u zo rustig mogelijk de klassen
 binnen te komen en niet te praten in het lokaal.
 In alle lokalen staan stoelen klaar, hier kunt u gaan zitten als u in de klas bent.
 Als alle stoelen in een lokaal bezet zijn, vragen we u te wachten totdat er een plekje vrij is.
 Wanneer iedereen ongeveer een half uurtje in een groep blijft, heeft iedereen voldoende tijd
 om te kijken.
 In de hal is gelegenheid om elkaar te ontmoeten en een kopje koffie of thee te drinken.
We hebben met posters, flyers en in de krant veel mensen laten weten dat we open dag hebben.
Maar mond tot mond reclame werkt natuurlijk nog veel beter. Als u iemand kent met jonge kinderen
die bijna naar school gaan, of op een andere manier nieuwsgierig zijn naar onze school, nodig ze dan
gewoon even uit. We hopen veel mensen welkom te heten tijdens deze Open Schooldag!
NL-doet
Morgen, zaterdag 10 maart is het NL-doet, de grote landelijke vrijwilligersdag. Ook onze school
hebben we ingeschreven om mee te doen. We hopen natuurlijk dat er vanuit het dorp en vanuit de
ouders veel vrijwilligers zijn die willen helpen deze dag. We beginnen om 9.30 uur. We hebben
diverse klussen op het plein en in de tuin op het programma staan. U kunt zich aanmelden via de
website van NL-doet: https://www.nldoet.nl/klus/30964
Opgeven is fijn, dan weten we op hoeveel mensen we kunnen rekenen! In de ontmoetingsruimte
hangt ook een intekenlijst.
Intern begeleider
Het is gelukt om een nieuwe intern begeleider te vinden voor onze school. Vanaf 1 mei komt Josine
Kleinsmit één dag in de week bij ons op school werken. Daarnaast is ze ook op De Til in Thesinge.
We zijn heel blij dat Josine de uitdaging aangaat om bij ons op school te komen werken. Welkom
Josine! Binnenkort zal zij kennis komen maken op school.
Pasen
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Donderdag 29 maart vieren we Pasen op school. Dit doen we ieder in onze eigen klas met onze juf.
Alle groepen hebben tegen 11:45 uur een high-tea in plaats van een lunch. De kinderen mogen ieder
5 hapjes maken/verzorgen en voor deze dag meenemen. Een intekenlijst voor de hapjes hangt in elk
klaslokaal, zodat we niet dezelfde hapjes maken/verzorgen. Voor alle zekerheid kunt u uw kind nog
een broodje voor tussen de middag meegeven.
Wandelen voor water
Woensdag 28 maart gaan de groepen 5 t/m 8 wandelen voor water. Wij lopen voor de kinderen in
Tanzania. De kinderen uit bovenstaande groepen hebben hierover een gastles gehad. Inmiddels
hebben ze sponsorformulieren meegekregen. Ze mogen kennissen en vrienden vragen te sponsoren.
Ook hebben de kinderen al een rugtas mee naar huis gekregen. Hiermee gaan ze 28 maart wandelen.
In de rugtas komen flessen met water, om te ervaren wat de kinderen in Tanzania elke dag moeten
tillen om van water te zijn voorzien. Ze moeten 28 maart met 6 liter water in hun rugtas lopen. Wilt u
zelf zorgen dat de kinderen van plastic flessen zijn voorzien waar 6 liter water in past? Alvast hartelijk
dank!
Nieuw leerling
Marjet is jarig geweest en komt als 4 jarige nu echt bij ons in de kleutergroep. Gefeliciteerd Marjet en
welkom bij ons op school!
Babynieuws
Ahmad (groep 2) en Warda (bijna groep 1) hebben een broertje gekregen. Van harte gefeliciteerd
met de geboorte van Mohammed!

Uit de groepen
Groep 1/ 2
In groep 1 en 2 werken we aan het thema "ziek zijn". Hoe voel je je, als je ziek bent, wat kun je voor
een ander doen? We benoemen de lichaamsdelen, waaraan je pijn kan hebben en praten in de klas
over gezond en ongezond eten en leven. In de klas hangt een woordspin over sport. En er is een
oogartsenhoek en een ziekenhuishoek. Veel kinderen spelen patiënt of zijn de arts of
verpleegkundige. Met behulp van een grote praatplaat van "Bas" leren we veel nieuwe woorden.
Groep 3/4
In groep 3 starten we volgende week met kern 8 van Veilig Leren Lezen. We leren woorden met –nk
en –cht, woorden als zo, nu en vla, woorden met 2 medeklinkers voor- én achteraan,
verkleinwoorden en woorden met 2 medeklinkers achteraan met aan het eind een –d.
In beide groepen beginnen we volgende week met blok 8 van rekenen.
In groep 3: Splitsingen van 10 en hoeveel moet erbij om 10 te maken. Getallen t/m 20 splitsen, erbij
en eraf sommen t/m 20 en uitzoeken welke som erbij een verhaaltje hoort.
In groep 4: alle typen optellingen en aftrekkingen t/m 100, een verhoudingstabel invullen en kunnen
werken met een maandkalender.
Leskracht
We werken en leren over bollen, knollen, bloemen, lente, enz. Er zijn verschillende dingen
(proefjes) waarbij de kinderen in de gaten moeten of er iets gebeurt en wat dan precies. We zijn
benieuwd!
Groep 5/6
Topo
Groep 5 heeft donderdag 15 maart een oefentoets van de grote steden van Nederland. Donderdag
22 maart is de echte toets. Groep 6 heeft donderdag 15 maart een oefentoets van Zuid-Holland.
Donderdag 22 maart is de echte toets.
Groep 7/8
Paasviering
Op donderdag 29 maart is de Paasviering op school. Samen met de kinderen hebben we een
programma bedacht voor deze dag. Om 11:45 uur gaan we met elkaar lunchen, we doen dit in de
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vorm van een high tea. Ieder kind maakt minimaal vijf hapjes, dit mag van alles zijn (hartig, zoet etc.).
Op de deur van het klaslokaal hangt een lijst. Hierop kunnen de kinderen schrijven wat ze
meenemen. Het is leuk als we zoveel mogelijk verschillende dingen meenemen, want dan kunnen we
misschien ook dingen proeven die we nog nooit gegeten hebben.
KlasseLunch
De kinderen van groep 7/8 doen mee aan het Ik eet het beter project van Albert Heijn, de Gezonde
School, het Voedingscentrum en uitgeverij Zwijsen. Op 22 maart krijgen zij een KlasseLunch
aangeboden, waarin zij ontdekken hoe leuk en lekker het is om te kiezen voor gezond eten en
drinken. De kinderen hoeven op 22 maart geen lunch mee naar school te nemen.
Leskracht
We zijn weer begonnen met een nieuw project van de methode leskracht.
De komende periode zullen we werken aan het project 'zoogdier mens'.
We zullen de volgende onderwerpen behandelen: gezond gedrag, seksualiteit en het eigen lichaam.
We zullen hierbij gebruik maken van Dokter Corrie en het project 'Lentekriebels'.
De afgelopen week hebben we het gehad over verschillende verslavingen, de kinderen hebben er in
groepjes posters van gemaakt.
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