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Rekenonderzoek
De leerlingen van groep 8 zijn deze week druk bezig geweest met het gemiddelde. A.d.h.v. een eigen
onderzoek, in de groepen 6/7/8 moesten de kinderen gemiddelden uit rekenen. Het ene groepje
koos voor lengte van kinderen, de andere voor uren gamen, kledingmaat, leeftijd en slaaptijd. De
resultaten werden gepresenteerd aan groep 6/7/8. Door deze werkvorm te gebruiken, hebben de
kinderen enorm veel vaardigheden en nieuwe kennis opgedaan. Er is gebruikt gemaakt van Excel
(voor sommigen de eerste keer) lijn, staaf en cirkeldiagrammen. Hoe werk je op een goede manier
samen? Hoe kom je aan betrouwbare gegevens. Het gemiddelde leeftijd blijkt ook een lastige te zijn.
Als iemand 11,3 jaar is, is dat 11 en ….maanden. Erg leuk om zo met elkaar te leren.

Survival
Op facebook heeft u misschien al de foto’s voorbij zien komen van het survivallen. De kinderen
hebben ondanks het wat gure weer een leuk uur gesport. Voor de één was het makkelijker om de
apenhang te hangen dan voor de andere. De samenwerkingsopdracht was daarin een fijne
tegenhanger. Een erg geslaagde ochtend. Het was even spannend of we genoeg vervoer zouden
hebben. Gelukkig, werd dit snel opgepakt door één van de ouders waardoor we op tijd bij de
survivalbaan waren. Bedankt voor een ieder die meegereden heeft.

Paascrea
Wat begonnen is als een ‘kleine’ actie, is uitgelopen tot een enorm grote en succesvolle actie!
Daarvoor hartelijke dank, in welke vorm u ook meegeholpen heeft. Mede ook door medewerking van
Bloemenwinkel Petersen, waar we op een goedkope manier aan mos en blauwe druifjes konden
komen. Groep 6/7/8 hebben hard gewerkt om de stukjes te maken. Daardoor hebben we een
geschatte opbrengst van €600,- kunnen realiseren. U snapt, dat wij geen aardappels met spekjes en
spruitjes zullen eten op kamp.
Als er nog geld onderweg is, wilt u zorgdragen dat dit op school komt voor 1 april!!

Verkeersexamen (groep 7)
Op 12 april willen we het praktisch verkeersexamen afnemen bij groep 7. Daarbij hebben we hulp
nodig van ouders die op verschillende plekken langs de route een controlepost willen bemensen.
Graag ontvangen we uw opgave. Geeft u daarbij aan welk dagdeel u wilt helpen? De morgen is van
8.00-12.00 en de middag van 13.00-15.15. Alvast bedankt! Bij het praktisch verkeersexamen is het
van belang dat de fietsen in orde zijn. Daarom organiseren op donderdagmiddag 7 april een
fietscontrole. Hierbij hebben we eveneens hulp van u nodig of misschien kent u handige vaders,
opa’s of buurmannen die ons hierbij kunnen ondersteunen. Het theorie examen vindt ook plaats op
donderdag 7 april.

Voetbaltoernooi
Woensdagmiddag 13 april vind het jaarlijkse voetbaltoernooi plaats. De speeltijden van deze middag
worden ons een paar dagen van tevoren bekent gemaakt. De teams zijn inmiddels bekent. We
hebben 5 teams. De leerlingen is gevraagd om zelf op zoek te gaan naar een coach. Wij zullen deze
middag aanwezig zijn ter ondersteuning.

Pannenkoekenbakken
Het pannenkoeken bakken door groep 8 bij het Irenehuis was zeer
succesvol. De leerlingen en ouderen hebben het erg naar hun zin
gehad. En de leiding van het Irene huis wil volgend jaar wel weer!

Fijn om te merken dat ondanks dat we steeds weer nieuwe activiteiten verzinnen (en soms op het
laatste moment) er veel betrokken ouders zijn die willen helpen!! Dank daar voor!!

Fijn paasweekend!
Bert Willering

