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Belangrijke data:
maart
5 maart MR-vergadering
12 maart Studiedag: alle leerlingen zijn vrij
14 maart Boomplantdag groep 7-8
16 maart Pannenkoekendag
19 maart Geledingenavond
29 maart Paasviering
30 maart Goede Vrijdag
Voorstelling kleuters
De kleuters hebben maandag genoten van de voorstelling:
‘Er was eens ..... een draadje’. Na een theater hebben de
kinderen vervolgens zelf een kunstwerk gemaakt met hulp
van een beeldend kunstenaar, juf Carola.
De kinderen kregen eerst beelden en uitleg over het werk
van de beroemde kunstenaar Alexander Calder, waarna ze
zelf aan de slag zijn gegaan om een eigen figuur van
ijzerijzerdraad te maken.
De kunstwerken van de kinderen werden vervolgens
getoond op het witte doek middels een magische machine..
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Nieuwe stagiaires
Al enkele weken hebben wij Stijn Voet als stagiaire op onze school. Tot op heden heeft Stijn vier maandagen
meegedraaid. Hij assisteerde in de ochtend bij de gymlessen en in de middag bij conciërgewerkzaamheden.
In overleg met Stijn en zijn stagecoach zal hij vanaf volgende week zal Stijn nog vier dinsdagen bij ons op
school aanwezig zijn. Hij zal daarbij zowel in de ochtend als in de middag de leerkrachten en de kinderen
ondersteunen tijdens het bewegingsonderwijs. Stijn is een oud-leerling van onze school. Tegen de tijd dat de
stageperiode voor Stijn erop zit, zal Zera Hulswit een week stage lopen op onze school. Zera is ook een oudleerlinge van onze school. Zera zal drie dagen stagelopen in groep 3-4 en twee dagen in groep 7-8.
Verkeersexamen
Op de jaarkalender die u heeft ontvangen, wordt 12 april aangekondigd als datum voor het theoretisch
verkeersexamen. Dit zal echter één week eerder plaatsvinden, namelijk: 5 april. Het zal t.z.t. ook in het
Steigerjournaal worden vermeld.
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