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Nieuwsbrief

Beste ouders en of verzorgers,
Deze week geen officiële nieuwsbrief met nieuws uit
alle groepen, maar een korte nieuwsflits over de
projectdag van gisteren. Een dag waarin alles in het
teken stond van Natuur en milieueducatie.
De dag begon met een swingende opening van de
‘trommelende vuilnismannen’. Vervolgens zijn alle
leerlingen naar hun klas gegaan en daar zijn we
gestart met de activiteiten. Gelukkig hadden we
veel hulp van ouders en hadden de ouders van
het KWS-Fonds gezorgd voor een strakke
planning.
Er zijn door de leerkrachten lessen gegeven uit
leskisten, er zijn gastlessen gegeven, er was een
plasticsoeples en Quiz. Tussendoor hadden alle
groepen trommelles van de trommelende
vuilnismannen en hebben de kinderen van
afvalmateriaal vissen gemaakt.
In de middag bracht Nico met zijn Kliko een bezoek aan de groepen 1, 2 en 3 en hadden deze leerlingen
aansluitend nog een spellencircuit.
Om half drie verzamelden alle kinderen zich op
het schoolplein voor een muzikaal optreden.
Samen met de vuilnismannen werd een
getrommeld op emmers, jerrycans en grote
plastic tonnen. Een geweldig swingend geheel
waarbij het publiek werd gevraagd om mee te
doen, waar natuurlijk gelijk gehoor aan werd
gegeven!
Gedurende de gehele dag heeft een groot aantal ouders
de helpende hand geboden, heel erg bedankt! Jullie
hulp heeft er mede voor gezorgd dat alles heel soepel is
verlopen.

De ouders van het KWS-fonds (Mirelle Smit, Mariëtte
Wessels, Christel van Meersbergen en Arnaud Jansen)
hebben de hele dag georganiseerd. Wat zat de dag goed
in elkaar en wat hebben de kinderen ervan genoten.

Eind juni heeft het KWS-Fonds nog een dag in de natuur georganiseerd. Vrijdag 24 juni gaan de
groepen 1 t/m 4 naar het bezoekerscentrum van de Kennemerduinen en de groepen 5 t/m 8 gaan op
het strand jutten. Dit alles onder begeleiding van gidsen. Zet u deze dag alvast in uw Agenda? Wij
hebben vast en zeker begeleiding van ouders nodig!
Tot slot wil ik u uitnodigen om na de vakantie een kijkje te komen nemen in de gangen van de school,
want daar hangen alle vissen die gemaakt zijn van afvalmateriaal. Deze kunstwerken zijn een bezoekje
zeker waard!
Namens het team wens ik u een fijne meivakantie en wij zien u graag maandag 9 mei weer op school!
Met vriendelijke groet,
Debby Schouten-Coesel

