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Open dag
Op 12 april is onze jaarlijkse open dag. Van 10.00 uur tot 11.30 uur staan
de deuren van de school open voor iedereen die de school een keer “in
bedrijf” wil zien. Natuurlijk hopen we dat er op de open dag ouders komen
die nog geen kinderen bij ons op school hebben. Maar we hopen ook
dat onze eigen ouders van de gelegenheid gebruik zullen gaan maken
om even binnen te lopen. De kinderen vinden het ook altijd erg leuk als zij
hun ouders (of opa en oma) kunnen laten zien waar zij een groot
gedeelte van de dag mee bezig zijn.

Agenda
10-04 juf Pauline directieoverleg,
juf Rona groep 6/7/8
10-04 juf Albertine ’s middags IBoverleg, juf Elly groep 3/4/5
12-04 Open dag
18-04 en 19-04 Eindtoets groep 8
14-04 Oud papier
19-04 Schoolfotograaf

Eindtoets groep 8
Op woensdagmorgen 18 april en donderdagmorgen 19 april maken de
kinderen van groep 8 de eindtoets. Vanaf dit schooljaar zullen wij in plaats
van de CITO-eindtoets de IEP-eindtoets afnemen. Deze eindtoets meet
de taal- en rekenvaardigheid van de kinderen na acht jaar basisschool.
De kinderen werken deze ochtenden buiten de groep en gaan op
donderdagmorgen niet mee naar gym.
De kinderen van groep 8 krijgen vandaag een informatiefolder mee met
uitgebreide informatie over de toets.

20-04 Koningsspelen
24-04 Mieke komt dansen met
groep 1/2
26-04 Muziekworkshops
26-04 MR-vergadering
27-04 t/m 11-04 Meivakantie

Verkeersexamen
Vandaag doen de kinderen van groep 7 mee aan het theoretisch
verkeersexamen.
Op dinsdagmiddag 15 mei vindt het praktisch verkeersexamen plaats.
We zijn voor het praktisch verkeersexamen op zoek naar een ouder die
wil helpen bij dit examen.

Koningsspelen
Op vrijdag 20 april zijn de landelijke Koningsspelen. We verwachten de
kinderen die morgen gewoon om 8.30 uur op school. We ontbijten
gezamenlijk in de klas. Daarna worden de spelen geopend met het
koningslied en een dans. De rest van de morgen spelen de kinderen
allerlei spelletjes op het plein. We zijn nog op zoek naar ouders die willen
helpen.
De kinderen van groep 5 t/m 8 gaan ’s middags gewoon naar school.
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Muziek
Donderdag 26 april staat in het teken van muziek. Alle kinderen volgen
die dag een workshop onder leiding van Mark Wester. Ritme en ritmeinstrumenten zijn het thema van deze dag. De dag zal afgesloten
worden met een presentatie waarin de kinderen zullen laten zien wat ze
deze dag geleerd hebben.
De presentatie begint om 14.45 uur en alle ouders zijn van harte
uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Schoolfotograaf
Op donderdagmiddag 19 april komt de schoolfotograaf alle kinderen
op de foto zetten. Jongere broertjes en zusjes die nog niet op school
zitten kunnen om 13.00 uur op de foto.

Kleuternieuws
Letterkoffer: Ilse
Letter: L

Feestelijke schoolavond
Op vrijdag 29 juni organiseert de ouderraad de jaarlijkse schoolavond.
Een verloting is ook weer onderdeel van het programma. U kunt prijsjes
voor de verloting inleveren op school.

Bijbelrooster
9 t/m 13 april 2018
Samuël hoort een stem, 1 Samuël 3:1-18
De ark van God, 1 Samuël 4:1-11
Eli sterft, 1 Samuël 4:12-22
16 t/m 20 april 2018
De ark bij de Filistijnen, 1 Samuël 5
De ark gaat terug, 1 Samuël 6:1-7:1
Israël wil een koning, 1 Samuël 8:1-22
Deze nieuwsbrief is ook na te lezen op onze website www.school59.nl
De volgende nieuwsbrief komt uit op donderdag 19 april.
Met vriendelijke groet namens het team,
Pauline Bokhorst
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Thema: Lente

