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BesBestte ouder(s),e ouder(s),
verzorger(s),verzorger(s),

ONS ONDERWIJS
Vanaf nu gaan we je vooral op de hoogte houden van het 
Nederlands Kennis Curriculum en de daaraan gebonden thema’s. 
Na de meivakantie starten de groepen met het eerste thema:
Groep 1-2 werkt aan thema Een kleine stap
Groep 3-4 werkt aan thema Als je uit het raam kijkt
Groep 5-6 werkt aan thema Hoog en droog
Groep 7-8 werkt aan thema In lijn met de aarde

De Duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties waar we aan 
werken zijn: 
doel 13- Klimaatactie  en   doel 15- Leven op het land



PAASLUNCH
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Morgen hoeven de kinderen geen lunch mee te nemen. Dit jaar 

doen we een picknick. De ouders van de oudervereniging verzorgen 

het eten. Ook bakken we op school broodhaantjes. Je zou er bijna 

trek van krijgen. 

VRIJE DAGEN: GOEDE VRIJDAG EN PASEN
Op vrijdag 15 april is het Goede Vrijdag en zijn alle kinderen vrij, net 
als Tweede Paasdag (maandag 18 april). 

KLEUTERINGANG

Vanaf aanstaande dinsdag 19 april gaan de kleuters weer via de 
hoofdingang naar binnen in plaats van via de achterkant van het 
gebouw. Wel zo gezellig. 
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Twee weken geleden zijn we voor de eerste keer samengekomen 
om te kijken naar de mogelijkheden van een groen schoolplein. 
Samen met bewoners, experts en leraren onderzoeken we op dit 
moment vooral waar de mogelijkheden liggen die het plein biedt en 
welke grenzen er zijn. De volgende stap is het ontwikkelen van een 
programma van eisen. Daarmee kunnen we naar een eerste ontwerp 
waar we de leerlingen in meenemen. Vanuit daar gaan we naar een 
definitief ontwerp en dan…..bouwen maar. 
 

GROEN SCHOOLPLEIN
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Hoe gaat deze dag er voor alle kinderen uit zien? Eerst starten we 
met z’n allen met de Koningsdans ‘FitTop10’. Kleuters en groep 
3/4  gaan spelletjes doen op het schoolplein. De groepen 5 t/m 8 
houden de Koningsspelen op het voetbalveld. 
Je mag die dag natuurlijk in oranje/rood, wit, blauw gekleed naar 
school! Maar houd er rekening mee dat je je goed kan bewegen. 
Sowieso geen losse attributen, zoals een kroon, die gaan we kwijt 
raken tijdens de spellen.

KONINGSSPELEN

 
21 MEI OPEN DAG: NOTEER JE DIE VAST?

21 mei is er een Open Dag voor nieuwe ouders. Kent je iemand 
die geïnteresseerd is of zou kunnen zijn, aarzel niet en neem die 
persoon mee. Het programma bestaat uit een blote voeten pad, een 
ontdek-kar van Natuurmonumenten waar leerlingen op onderzoek 
uit kunnen en een kleurplaatwedstrijd. Maar dat is niet alles. Voor 
de ouders geven we lesjes EDI (ofwel; wat is een goede instructie) 
en een spoedcursus NKC lessen maken voor ouders. 
Omdat we vlak na de meivakantie beginnen met het eerste thema 
van het NKC doen we de aftrap tegelijk met deze dag. Voor nieuwe 
ouders is er niets zo leuk dan het ontmoeten van ouders die hun kind 
al op school hebben zitten. Dus wees welkom. Onze leerlingen laten  
dan zien wat ze na een eerste week thema NKC hebben geleerd. Tot 
dan !!


