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Omgangsregel
We spreken met elkaar af dat we waarderen dat we allemaal verschillend zijn.
Welkom
Zümra is nieuw bij ons in groep 1/2dolijnen gekomen. Een fijne schooltijd op De Eendragt.
Weekhulp
Groep 3a: Tjenn, Jasper en Chelaine. Groep 3b: Esra, Jan en Nienke.
Mediators van de Vreedzame School
Middenbouw: Nica (8b) en Anouk (8b). Bovenbouw: Nuria (8a) en Noesa (8b).
Letter en cijfer
De groepen 1/2 werken met de letter g en het cijfer 16.
Gastspreker Tweede Wereldoorlog
Op maandag 6 mei komt er in de groepen 7 en 8 een gastspreker die de Tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt.
Zwerfboeken
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! En misschien vind je zelf wel weer ergens 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!
Proefjes
Donderdagochtend stond in het teken van het doen van allerlei proefjes. Dit als afsluiting van het thema “Hoe kan
dat”? De leerlingen van de groepen 3 hebben zich verwonderd bij het zelf doen van allerlei proefjes.
Bedankt
*De activiteitencommissie wordt bedankt voor de hulp bij de organisatie van het Lente-ontbijt. Alle leerlingen hebben
genoten.
*De groepen 3 bedanken de vaders opa’s en oma’s voor de hulp bij het Moederdag cadeau en bij de proefjes.
*De groepen 4 en 5 bedanken de opa’s en oma’s voor de hulp tijdens de mozaïekworkshop.
*De groepen 4 zijn naar Het Zuiderzee Museum geweest en bedanken de rijders/begeleiders.
*Groep 6a is als afsluiting van het thema naar Fort Veldhuis geweest en bedanken de ouders die mee zijn geweest.
*Groep 7b bedankt de ouders die mee zijn geweest naar het Anne Frank Huis.
Gevraagd
*Alle groepen 1/2 willen graag omgespoelde melk/yoghurtpakken voor het nieuwe thema “Sprookje”. Graag inleveren
bij de leerkracht.
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
*Van 19 april t/m 3 mei is de Paas- en meivakantie, incl. Koningsdag.
*Van 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 zwembad Het Zwet kopen.
*Op 5 mei doen leerlingen van de groepen 7 en 8 vanaf 16.00 uur mee met de kanopolowedstrijden in zwembad het
Zwet.
*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 24 mei gaat groep 5b naar het museum Huis van Hilde in Castricum.
*Op 29 mei gaat groep 5a 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 rijden, kunt u dit
doorgeven bij de leerkracht.
*Op zaterdag 6 juli vindt het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi bij WSV’30 plaats.
*8 juli groep 8a – musical
*9 juli groep 8b – musical
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.
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Brede School activiteiten
In de meivakantie organiseert de Brede school naast alle sportieve activiteiten voor alle leerlingen, 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.

Fijne vakantie!

