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Projectweken
In de vorige nieuwsbrief heb ik u verteld over de projectweken van 13 t/m 23 maart.
Inmiddels zijn de projectweken al goed gevuld. Dinsdag 13 maart is de opening.
Traditiegetrouw gaat dit gepaard met een toneelvoorstelling van de leerkrachten. Een
ander tipje van de sluier dat ik wil oplichten is dat er op dinsdag 20 maart
groepsdoorbrekend gewerkt gaat worden. Kinderen gaan zich op een creatieve manier
uiten over het project. De kunstwerken die gemaakt worden kunt u bewonderen op de
kijkavond.

De kijkavond is op donderdag 22 maart van 18.30 tot 19.30 uur. U heeft dan de
gelegenheid om alles te komen bewonderen. Natuurlijk zijn opa’s, oma’s, tantes en ooms
of andere betrokken ook van harte welkom. komen geven. Samen kunnen wij de
projectweken nog mooier maken.
Staken

Zoals in de mail van afgelopen maandag al is aangegeven gaan wij woensdag 14 maart
opnieuw staken. Wij zullen ’s ochtends met elkaar gaan brainstormen over het
verminderen van de werkdruk. ’s Middags zullen de teamleden naar de manifestatie in
Amsterdam gaan. Wij hopen op uw begrip voor onze actie.
Open dag 21 maart
Op woensdag 21 maart organiseren wij weer een open dag voor nieuwe ouders. Zij zijn
samen met hun kinderen van harte welkom om te komen kijken waar wij voor staan en
waar wij trots op zijn! Leerlingen van groep 8 zullen de rondleidingen worden verzorgen.
Kunt u iemand die nog op zoek is naar een basisschool, maak ze attent op onze open dag.

Open ochtend 21 maart
09.00 tot 11.30 uur
Nieuwsgierig? U bent van harte welkom

Pasen

Donderdag 29 maart vieren wij paasfeest op school.
Voor de groepen 1 t/m 4 is er een paasontbijt en voor de groepen 5 t/m 8 is er
een paaslunch.
Het is de bedoeling dat de kinderen van groep 1 t/m 4 in hun pyjama op school
komen!
Dit jaar maken de kinderen van de groepen 1 t/m 8 het ontbijt of de lunch voor
elkaar klaar. Het is de bedoeling dat ieder kind thuis voor een ander kind een
versierde schoenendoos maakt met daarin het ontbijt of de lunch. Van tevoren
wordt bekend voor wie een ontbijt of lunch moet worden gemaakt, zodat er

rekening kan worden gehouden met de wensen van ieder kind. Donderdag 29
maart brengt elk kind dus een versierde schoenendoos met ontbijt/lunch mee
voor een ander kind.
De kinderen krijgen nog een brief mee, op vrijdag 16 maart, met meer
informatie.

De groepen 1 t/m 4 gaan om 12.00 uur naar huis en zijn ’s middags vrij.
De groepen 5 t/m 8 gaan om 14.00 uur naar huis.
Wij rekenen op een gezellig paasfeest !
Agenda
Dinsdag 13 maart: opening projectweken duurzaamheid en techniek
Woensdag 14 maart: staking leerkrachten
Woensdag 21 maart: open dag van 09.00 uur tot 11.30 uur
Donderdag 22 maart: kijkavond van 18.30 tot 19.30 uur
Donderdag 29 maart: paasfeest groep 1 t/m 4 school tot 12.00 uur, groep 5 t/m 8
continurooster tot 14.00 uur
Vrijdag 30 maart: Goede Vrijdag (alle leerlingen vrij)
Maandag 2 april: Tweede paasdag (alle leerlingen vrij)
Dinsdag 3 april: Studiedag (alle leerlingen vrij)

Met vriendelijke groet, mede namens alle collega’s, Saskia Jonker

