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Omgangsregel
We spreken met elkaar af dat we het vragen als we spullen van anderen willen gebruiken.
Weekhulp
Groep 3a: Giny, Julia en Joey. Groep 3b: Dawoud, Alissa en Jinaan.
Mediators van de Vreedzame School
Middenbouw: Sophie (8b) en Babette (7b). Bovenbouw: Mara (8a) en Donna (8b).
Letter en cijfer
De groepen 1/2 werken met de letter g en het cijfer 15.
IEP eindtoets
Op 16 en 17 april wordt de IEP eindtoets in groep 8 afgenomen. Wilt u geen afspraken voor uw kind op deze dag
plannen?
Lente-ontbijt en Koningsdag
Op woensdag 17 april is ons lente-ontbijt met een knipoog naar de Koningsspelen. Om 12.15 uur verzamelen we op
het schoolplein en gaan we het lied “Pasapas” van Koningsspelen dansen en zingen. De leerlingen mogen in oranje
kleding naar school.
Op dinsdag 16 april nemen de leerlingen een bord, beker en bestek voorzien van naam mee naar school.
Gymles
In verband met het lente-ontbijt start groep 6b op school. Zij gymmen deze dag van 11.00 – 11.45 uur.
Zuiderzee Museum
De leerlingen van de groepen 4 gaan op excursie naar het Zuiderzee Museum voor een les over “Het grote water
experiment”.
Groep 4a gaat op dinsdag 16 april en groep 4b gaat op donderdag 18 april.
Alle leerlingen nemen hun 10-uurtje en lunch in een zakje mee. Om 15.15 uur zijn alle leerlingen weer op school.
Actie Venezuela
De leerlingen van groep 5 hebben met de statiegeldactie maar liefst € 146,65 opgehaald. Dit bedrag wordt overgemaakt op het daarvoor bestemde rekeningnummer. Allemaal bedankt!
Schoolkorfbal
Het goed verzorgde schoolkorfbaltoernooi voor de groepen 3 en 4 was een groot succes. Alle deelnemers hebben een
medaille gekregen en er zijn diverse bekers en ballen gewonnen.
Zwerfboeken
Nog een klein weekje en dan hebben we meivakantie! We hebben de zwerfboekenkast aangevuld met nieuwe
boeken. Neem eens een kijkje bij de zwerfboekenkast in de aula, dan vind je vast een leuk boek om mee te nemen op
vakantie! En misschien vind je op vakantie wel weer een zwerfboek om mee te nemen naar school! Veel lees- en
zoekplezier!!! Kijk op: https://www.kinderzwerfboek.nl/ daar kun je van alles lezen over zwerfboeken en zelfs de route
van een zwerfboek volgen!
Bedankt
De groepen 1/2 bedanken de vaders opa’s en oma’s voor de hulp bij de mozaïeklessen.
De groepen 7 en 8 bedanken de ouders die mee zijn geweest naar de kerken en/of naar het Anne Frankhuis.
Gevraagd
*De leerlingen van groep 4a nemen een terracotta potje mee naar school.
*Groep 5b vraagt glazen potjes. Graag inleveren bij de leerkracht.
*De groepen 1/2apen, cobra’s en dolfijnen willen graag omgespoelde melk/yoghurtpakken.
*Groep 1/2beren wil graag glazen Olvaritpotjes, kleine glazen potjes zonder etiket.
*Alle leerlingen van de groepen 1/2 mogen een tas mee nemen om alle spullen van het postproject mee naar huis te
nemen.
Verzoek
*Wilt u duidelijk de naam van uw kind op de bekers en bakjes zetten? Er is regelmatig discussie over de “eigenaar”
van de bekers en bakjes.
*Wilt u uw kind(eren) schoolmelk laten drinken? Info hierover kunt u vinden op de site van Campina Schoolmelk.
*Wilt u uw kind op woensdag, donderdag en vrijdag fruit mee naar school geven?
Voor de jonge kinderen is één stuk fruit voldoende.
Agenda
*Op dinsdag 16 april gaat groep 1/2dolfijnen op excursie “Kleine Beestjes” naar De Poelboerderij.
Zij vertrekken om 08.30 uur en zijn weer 12.00 uur op school.
*Op 15 april heeft groep 5b van 09.00 – 11.30 uur een mozaïekworkshop.
*Op dinsdag 16 en woensdag 17 april heeft groep 5a van 10.30 – 11.30 uur een mozaïekworkshop.
*Op 16 en 17 april wordt de IEP eindtoets in groep 8 afgenomen. Wilt u geen afspraken voor uw kind op deze dag
plannen?
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*Op 17 april is het lenteontbijt voor alle leerlingen van groep 1 t/m groep 8 om 08.30 uur.
*Van 19 april t/m 3 mei is de Paas- en meivakantie, incl. Koningsdag.
*Vanaf vrijdag 19 t/m zaterdag 27 april kunt u, op maandag t/m vrijdag van 12.00 – 16.00 uur en op zaterdag van
09.00 – 12.00 uur, in de voorverkoop een abonnement voor het zwembad Het Zwet kopen.
*Op 16 mei is het schoolkorfbaltoernooi voor de groepen 5 en 7 en op 17 mei voor de groepen 6 en 8 op het Groen
Geelveld.
*Op 22 mei gaat groep 5a naar het museum Huis van Hilde in Castricum.
*Op 24 mei gaat groep 5b naar het museum Huis van Hilde in Castricum.
Voor beide groepen hebben we rijders/begeleiders nodig. Vertrek van school om 08.30 uur. Als u wilt, kunt u dit
doorgeven bij de leerkracht.
*Op zaterdag 6 juli vindt het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi bij WSV’30 plaats.
Centrum Jong
Ouders in Oostzaan en Wormerland, die overwegen te scheiden of in scheiding liggen, kunnen anoniem met hun
vragen hierover telefonisch terecht bij de Helpdesk Scheiding van Centrum Jong. Een adviseur van Centrum Jong kan
de ouders snel en vrijblijvend deskundige adviezen geven.
Helpdesk Scheiding is op werkdagen tussen 09.00 – 17.00 uur telefonisch bereikbaar via 075-6518383.
Brede School activiteiten
Op 18 april is er van 18.30 – 21.00 uur weer een Frisfeest voor de leerlingen van de groepen 7 en 8 bij SCWO.
In de meivakantie organiseert de Brede school naast alle sportieve activiteiten voor alle leerlingen. Daarnaast speciaal
voor de groepen 7 en 8 drie sportdagen en een theatervoorstelling met dansworkshop (zie The Hang Out).
Kijk voor de data, prijzen en programma's op www.bredeschoolwormerland.nl. Online inschrijven kan tot 18 april.
Scholenkampioenschap kano-polo
Kanovereniging de Zwetplassers organiseert op 5 mei om 16.00 uur in zwembad ’t Zwet, kanopolo wedstrijden voor de
leerlingen van de groepen 7 en 8 van alle basisscholen in Wormerland.
Een team bestaat uit minimaal 5 en maximaal 7 jongens/meisjes. Uiteraard ben je in het bezit van een zwemdiploma.
Als je mee wilt doen, vraag je een blauw toestemmingsformulier aan de leerkracht en levert deze uiterlijk 18 april
voorzien van handtekening weer bij de leerkracht in.

