Nieuwsbrief

Beste ouders en/verzorgers,
Om 10.30 uur was het zover, de leerlingen van de groepen 4 t/m 8 hebben
meegedaan aan het Nederlands kampioenschap touwtje springen (NKT). De
afgelopen week is er druk geoefend, zowel in de pauzes als thuis en dat was te
merken vanmorgen.
Nadat we 15 minuten hadden gesprongen en de score via de website hadden
doorgegeven, kregen wij om 11.50 uur het verlossende antwoord. Via een
filmpje van de leerkrachten die samen touwtje springen
……………1 april……….
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Agenda
Maandag 4 april
Voorstelling Koning Arthur groep
7 en 8
Donderdag 7 april
Theoretisch verkeersexamen
groep 7
Woensdag 13 april
Thijsse’s Hof groep 6
Donderdag 14 april
Op de planken

Wellicht wordt u vandaag thuis ook nog verrast met een 1 april grap of haalt u
zelf een grap uit.
Veel plezier nog vandaag, wij hebben genoten!
Met vriendelijke groet,
Debby Schouten-Coesel
Informatie avond
Na de meivakantie organiseren wij een informatieavond voor alle ouders.
Zoals u gewend bent is er keus uit diverse workshops. Een van deze
workshops zal worden gehouden door Ivo Wouters. Hij zal ons wederom
meenemen in de wereld van Social Media. Op dit moment ben ik met hem in
overleg voor een datum, zodra deze rond is zult u van ons een persoonlijke
uitnodiging ontvangen.
Vergeten fietsen
Wij constateren dat er veel fietsen na schooltijd op school blijven staan.
Sommige fietsen staan er zelfs al weken. Wij vragen ons ook af of deze fietsen
wel van leerlingen van de KWS zijn. In de week van 4 april zullen wij al deze
fietsen in de hal plaatsen. Fietsen die na een week nog niet zijn opgehaald,
laten wij door de politie ophalen.
Gevonden voorwerpen
De bak met gevonden voorwerken zit behoorlijk vol. Wij zullen alle
voorwerpen uitstallen in de hal van de school. Ook dit zal in de week van 4
april plaatsvinden. Kledingstukken die op maandag 11 april nog in de hal
liggen, zullen wij naar een inzamelingspunt voor kleding brengen.

Donderdag 21 april
Activiteit vanuit het KWS-fonds
voor alle leerlingen
Vrijdag 22 april
Sportdag groep 5 t/m 8 op het
strand van Bloemendaal

Jarigen
4 april Tom gr. 6
7 april Anne-Meike gr. 1A
11 april Berend gr. 1B
15 april Kiki gr. 2A
17 april Eleana gr. 3
17 april Maarten gr. 7
19 april Mateo gr. 3
20 april Merlijn gr. 8
21 april Chryso gr. 1A
22 april Ezar gr. 1B
25 april Wieger gr. 6
25 april Berrend gr. 5
28 april Hugo gr. 2A
29 april Lara gr. 7
29 april Finne gr. 1A

Ouderenquête
Binnenkort ontvangt u van ons een ouderenquête waarin wij door middel van vragen feedback willen ontvangen op
het onderwerp ‘zorg en begeleiding’. Dit is een breed onderwerp waarbij het aan ons de uitdaging is om door de
juiste vragen de feedback te krijgen die ons zal helpen ons verder te ontwikkelen.
Naast de ouders zullen ook de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 een vragenlijst krijgen met vragen hoe zij de
begeleiding in de klas ervaren.
Natuurlijk ontvangt u daarna een terugkoppeling van ons!
Pasen
Deze nieuwsbrief kijken we nog even terug op afgelopen week. Na een gezellig paasontbijt, met heerlijke eitjes van
de ouderraad, zijn we met elkaar naar de dorpskerk in Bloemendaal gewandeld. Daar hebben we samen met dominee
van Nieuwpoort het Paasfeest gevierd. Het verhaal van de uittocht uit Egypte was de rode draad tijdens deze viering.
Via deze weg willen wij Ad van Nieuwpoort nogmaals bedanken voor de prachtige wijze waarop hij met ons invulling
heeft gegeven aan deze viering!
Groep 1A

Groep 3

Ook wij hebben heerlijk genoten van ons paasontbijt! We waren voor de vakantie al begonnen met het oefenen van
ons lied. In de kerk klonk het dan ook heel mooi. Hier een impressie van onze ochtend.

Groep 7
We hebben heerlijke vrije dagen achter de rug. Daaromheen hebben we hard gewerkt en ook veel leuke dingen
gedaan. We zijn naar het gemeentehuis geweest en hebben daar een raadsvergadering nagespeeld. Herbert Faber,
vader van Lucas, is gemeenteraadslid en mocht onze raadsvergadering voorzitten. De partijen hadden zich goed
voorbereid op de discussies over het opnemen van vluchtelingen en het plaatsen van ondergrondse afvalcontainers in
de gemeente Bloemendaal. Het was een leuke en leerzame ochtend.

Pasen vierden we met een ontbijt en een viering in de kerk. De kinderen van groep 7 hadden de taak ieder een kind
van groep 3 te begeleiden tijdens het wandelen naar de kerk en dat hebben ze heel goed gedaan. Het was een
gezellige optocht!
Na Pasen hebben we hard geoefend voor de rekentoets van blok 4. Staartdelingen met rest, inhoud berekenen en
daarbij kunnen vermenigvuldigen met gebroken getallen (3x5x2,5), breuken gelijknamig maken en dan optellen en
aftrekken en berekenen hoeveel euro je minder betaalt als je b.v. 20% korting krijgt.
Volgende week gaan we naar de voorstelling “Koning Arthur” van Theater Terra in de Stadsschouwburg. Alle kinderen
van groep 7 moeten daarom maandag op de fiets op school komen!
Donderdag 7 april is het theorie gedeelte van het verkeersexamen. Hiervoor hebben we al veel geoefend dus dat
gaan we vol vertrouwen tegemoet. Op woensdag 20 april is het praktische gedeelte en ook dan moeten alle kinderen
op de fiets naar school komen!!!

Informatie van Sportfever:
Lekker voetballen in de meivakantie?
Ben jij tussen de 6 en 14 jaar en wil je net zo goed worden als
Pogba,Ribéry en Benzema? Kom naar de Voetbal 2 daagse op 3 en 4 mei bij DSS in Haarlem. Met o.a. leuke
voetbalspelletjes, penalty's,koppen
en techniektraining. Die de kinderen toe kunnen passen in het EK voetbaltoernooi.Ook zijn er prijzen te winnen.Er
wordt gezorgd voor een gezonde lunch en t shirt. Aanmelden kan via
info@sportfever.nl voor 15 april!
Met vriendelijke groet,
Jeroen van Hoesel
Sportfever.nl
0621107478

