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Nummer 14

Bijbelverhalen
Week 15: 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
Week 16: 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
PBS-regels van de week:
Komende twee weken staan de volgende ruimtes
centraal:
Week 15: Kleuterplein
Week 16: Klas: instructie
We leren hoe we ons op een veilige, verantwoordelijke en
respectvolle manier gedragen op het kleuterplein en bij de
instructie in de klas.

Klusavond
Op 12 april staat er weer een klusavond
gepland voor de ouders. We willen deze
avond het plein schoonmaken en de
belijning opnieuw aanbrengen.
Bladblazers, bezems en veel handen zijn
welkom! U komt toch ook helpen?
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Agenda
April:
10-4: Luizencontrole
12-4: Voorstelling groep
5/6
12-4: Creatieve carrousel
en klusavond
17-4 en 18-4: Eindtoets
groep 8
20-4: Koningsspelen
24-4: Open dag en
opa/oma-middag
24-4: Klankbordgroep-/
MR-vergadering
25-4:
schoolvoetbaltoernooi
groep 7/8
27-4: Koningsdag,
meivakantie t/m 11 mei
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Pasen
Afgelopen week mochten we het Paasfeest vieren. Alle groepen zijn in
de klas begonnen. Om half tien zijn we met z’n allen naar het
speellokaal gegaan waar we de viering “Ga je mee?” hebben mogen
meemaken. Een aantal kinderen speelden het verhaal uit. We hoorden
over mensen die beter zijn gemaakt door Jezus, over alle goede dingen
die Hij heeft laten zien en horen. Het leek allemaal zo mooi. Tot de dag
dat Jezus gevangen werd genomen. Is dit dan het einde? Gelukkig niet!
Jezus is opgestaan uit de dood. Er is een nieuw begin!
Na de viering hebben de kinderen in hun eigen groep genoten van een
lekkere brunch. Ouders en AC-leden in het bijzonder, bedankt voor
jullie hulp. De kinderen vonden het heerlijk! Voor foto’s kunt u op onze website kijken.

Eieractie
De eieractie was een groot succes. In totaal is er €315,00 opgehaald
met de actie. Boaz heeft de meeste eieren verkocht. Hij heeft hiervoor
een cadeaubon van de Intertoys gekregen. Iedereen die heeft
meegedaan heel erg bedankt voor jullie inzet!

Schoolfruit
Afgelopen maanden hebben we gebruik kunnen maken van de regeling schoolfruit. Elke woensdag,
donderdag en vrijdag kregen de kinderen een stuk fruit van school. Deze actie loopt helaas binnenkort af.
Vanaf 23 april ontvangen we geen schoolfruit meer en moeten de kinderen dus weer hun eigen fruit
meenemen op de woensdag, donderdag en vrijdag.

Nieuws uit groep 1 en 2
De lente is weer in het land. Buiten wordt het warmer. Er zijn weer jonge
lammetjes en er beginnen bloemen te bloeien. Ook in onze klas komen er
mooie bloemen. We hebben een mooie vaas met heel veel bloemen
getekend, overgetrokken met een zwarte stift en geverfd met waterverf.
We hebben naar een filmpje gekeken hoe een bloem groeit en wat er met zijn
zaadjes gebeurt. Er is een mooi prentenboek over een zaadje in de wind
voorgelezen. Volgende week mogen twee kinderen van groep 2 dit boek
voorbereiden en dan samen voorlezen aan de groep.
We hebben met elkaar radijs zaadjes geplant en elke dag gaan we kijken hoe
het groeit. Komende week gaan we bloemen bouwen van Lego met een
echte bouwtekening. In de klas komen er steeds meer bloemen.
We zijn aan het tellen en leren de cijfers 9 en 19.
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Nieuws uit groep 3 en 4
In verband met de afwezigheid van juf Ineke staat juf Claudia al weer een paar weken voor de groep. We
vinden het fijn dat we een bekend gezicht voor de groep hebben kunnen vinden. Juf Ineke is regelmatig op
school, maar doet dan voornamelijk ondersteunende werkzaamheden.

Nieuws uit groep 5 en 6
Op donderdagmorgen 12 april gaan de leerlingen van groep 5 en 6 naar een voorstelling in Valthe over
Cyrano. Cyrano, een beroemd dichter, is verliefd op Roxane. Maar Cyrano vindt zichzelf te lelijk door zijn
enorme neus. Hij denkt dat hij bij Roxane geen kans maakt. De mooie Christian is ook verliefd op Roxane.
Maar Christian vindt zichzelf te dom. Hij kan geen mooie dingen zeggen of mooie brieven schrijven en
durft Roxane niet te benaderen. Christian vraagt de dichter Cyrano om hulp. Cyrano stemt toe. Hij schrijft
betoverend mooie brieven voor Roxane en hiermee weet Christian Roxane te veroveren. Maar als Roxane
ooit achter de waarheid komt, van wie houdt ze dan werkelijk?
Bent u nou ook nieuwsgierig geworden? We zoeken nog ouders/verzorgers die deze morgen willen rijden.
We vertrekken om 9.00 uur vanaf school en zijn er rond kwart voor 11 weer. U kunt zich opgeven bij de
leerkracht.

Nieuws uit groep 7 en 8
Dinsdag 17-4 en woensdag 18-4 is de eindtoets voor groep 8. Dit jaar maken we de IEP-toets. Volgende
week zullen de leerlingen een voorbeeldtoets maken, zodat ze goed zijn voorbereid.
Dinsdag 22 mei is de talentenjacht voor alle leerlingen van CBS de Wegwijzer. Groep 7 gaat volgende
beginnen met het voorbereiden van deze show. Jullie zijn 22 mei uiteraard allemaal van harte welkom.
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