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NIEUWS VAN DE DIRECTIE
Beste ouders/verzorgers en kinderen,
Vanmorgen werden onze leerlingen blij verrast door de Paashaas die vrolijk
rondhuppelde op ons schoolplein. Voor alle kinderen en leerkrachten staat er
vandaag een gezellige chocolade traktatie klaar. Zoals u hebt vernomen zitten er
twee klassen momenteel in quarantaine vanuit de corona maatregelen. Ook voor
hen staat er een chocolade traktatie klaar zodra zij weer op school mogen komen.
Verder hebben alle leerlingen van onze school voor
stichting de Zonnebloem paaskaarten gekleurd en er een leuke tekst op
geschreven. Hiermee maken we veel gasten van de Zonnebloem blij die de
kaartjes gaan ontvangen.
En naast het paasgebeuren gaan natuurlijk ook de
activiteiten rondom de thema’s gewoon door. De kinderen van groep 3 houden
zich naast sterrenkunde en planeten bezig met het sprongen vooruit’ rekenen. Met
‘verliefde harten’ rekenen zij zelf uit welke ‘halve harten’ bij elkaar horen.
In de kleutergroepen worden ‘levensgrote’ koks
geknutseld en zelf bedachte themawoorden op
de schorten geschreven.
In de groepen 5 hangen zowaar de zelfgeknutselde fakkels aan de
muren en kroonluchters aan het plafond alsof je zo over de
loopbrug de middeleeuwen instapt. Van daaruit lopen we de
gallerie in bij de groepen 6 die zich verdiepen in alle
kunststromingen om vervolgens bij de groepen 8 het leven in de Gouden eeuw terug te zien. Als je
naar de tandarts moest in die tijd, ging dat er toen heel anders aan toe dan in deze tijd. Dat zien we
weer terug in de groepen 4 waar de kinderen zelf ontdekken hoe belangrijk het is om een gezond
gebit te hebben. En groep 7 ontdekt allerlei weetjes over de Tweede Wereldoorlog.

➢ 02-04 Goede Vrijdag, alle leerlingen vrij
➢ 05-04 Tweede Paasdag, alle leerlingen vrij

OPROEP VOOR NIEUWE LEDEN OUDERRAAD
We zoeken voor het komende schooljaar 5 nieuwe leden voor de
ouderraad.
Ook de functies penningmeester en secretaris komen beschikbaar,
dus mocht je hier affiniteit mee hebben en één van deze functies willen vervullen, geef dan je voorkeur
aan bij je aanmelding.
Wil jij meer betrokken zijn binnen de school?
Houd jij van activiteiten organiseren?
Vind jij het leuk om te helpen op school?
Geef je dan nu op voor de ouderraad.
Wat doet de ouderraad?
Wij organiseren diverse activiteiten voor de hele school.
Denk aan de Sinterklaasviering, Carnaval, Pasen, Kerstviering,
maar ook het schoolreisje, de schoolfoto’s en de
luizencontroles.
Wij vergaderen algemeen 4 keer per jaar. De werkgroepen vergaderen naar eigen behoefte per
activiteit. Het is fijn als je op de dag van de activiteit natuurlijk beschikbaar bent.
Wil je graag meehelpen leuke activiteiten te organiseren voor alle kinderen? Meld je dan aan via:
ouderraaddebolster@gmail.com
LEERLINGEN
31-03 Fleur Gillis 1-2C
31-03 Richany Vandebroek 5A
04-04 Enzo Hellwich 3A
04-04 Juline van Hoek 3A
04-04 Jens Verschuuren 3C
04-04 Saar Zebregts 4A
06-04 Siem van Ri

