31. Nieuwsbrief 25 maart 2022
Data van belang
30 maart
: De grote rekendag
31 maart
: gastles door Marjo Hoedemaker over Dierenpark Amersfoort
5 april
: sponsorloop
8 april
: studiedag; alle leerlingen vrij
15 april
: Goede Vrijdag; alle leerlingen vrij
18 april
: 2e Paasdag; alle leerlingen vrij
20 april
: kennismaken nieuwe leerlingen
22 april
: 15.05u start meivakantie
9 mei
: 8.40u weer naar school

Vervangingen
Juf Kimberley is nog ziek. Voor de groep hebben we vervanging aangevraagd. Als
er niemand beschikbaar is lossen we het zelf op. Mochten er weer mensen ziek
worden dan gaat het onderstaande schema aangepast worden. Dus als uw kind
thuis komt met “vandaag hadden we juf …..” en dat is niet volgens het schema
dan hebben we dus weer van alles aan moeten passen.
Maandag
Juf Sandra is in groep 8d; juf Suzanne is vrij.
Meneer Joep is in groep 6b; juf Whitney heeft examen.
Meneer Thom is in groep 5a; juf Hanneke is ziek.
Juf Marjolein Vorspaget is in groep 5b.
Dinsdag
Meneer Joep is in de ochtend in groep 7c; juf Marcella werkt voor de groep.
Juf Sandra is in groep 8c; meneer Eugène is vrij.
Juf Marjolein Kersten is in groep 5a.
Juf Anja is in groep 4/5c.
Woensdag
Meneer Joep is in groep 8b; juf Joyce werkt voor haar groep.
Juf Sandra in groep 8d; juf Suzanne werkt voor de groep.
Juf Yvonne is in groep 3a; juf Emily heeft verlof.
Meneer Thom is in groep 5b; juf Marjolein heeft verlof.
Juf Quincy is in groep 5a.
Juf Anja is in groep 4/5c.
Donderdag
Juf Eefje is in groep 4a in de ochtend; juf Yvet werkt voor de eigen groep.
Juf Eefje is in groep 4/5c in de middag; juf Kimberley werkt voor de eigen groep.
Juf Whitney is in groep 8c; meneer Eugène heeft ICT.
Juf Quincy is in de ochtend in groep 8a; juf Kirsten werkt voor haar groep.
Juf Quincy is extra voor RT in de middag.
Vrijdag
Juf Quincy is in groep 6a; juf Crissy heeft verlof.
Juf Eefje is in groep 5/6d in de ochtend; meneer Gérard werkt voor de groep.
Juf Eefje is in groep 7c in de middag voor domeinmiddag.
Schoolfruit
Komende week krijgen de kinderen een wortel, een peer en een appel.
Grote rekendag 30 maart
Komende woensdag is de grote rekendag.

De titel van de 20e Grote Rekendag is ‘Bouwavonturen’. Er komen veel
rekenactiviteiten kijken bij bouwen: tekenen, inschatten, rubriceren, plannen. De
kinderen combineren denkkracht met handvaardigheid. Een heel avontuur! Ze
ontdekken hoe het is om architect te zijn of constructeur of bouwer. Tijdens deze
Grote Rekendag gaan de kinderen onderzoekend rekenen. Want zelf ontdekken
levert inzicht op waar ze de rest van hun leven profijt van hebben. En het is ook
nog eens heel leuk!
Gastles Dierenpark Amersfoort
Komende donderdag 31 maart komt Marjo Hoedemaker, vertellen over zijn leven
in Dierenpark Amersfoort. Hij woont daar al 60 jaar en is zich na zijn werk in het
dierenpark, als hoofd dierenverzorger, in gaan zetten voor advieswerk. Hij wil
mensen iets bijbrengen over dieren: wat ze nodig hebben, wat ze in gevaar
brengt. Daarvoor reist hij heel de wereld over. Hij heeft voor de olifanten een
foundation opgericht waarmee hij zich inzet voor bescherming en behoud van de
Aziatische olifanten in Sri Lanka.
Juf Myriam kent hem heel goed en heeft voor ons geregeld dat hij een dag aan
alle kinderen komt vertellen over zijn leven in het dierenpark en zijn reizen over
de hele wereld. We zijn erg benieuwd.

