Weekbericht 6 maart
Dag ouders van groep 7 en 8,
De week na de vakantie is omgevlogen. We zijn druk aan het werk. Groep 8 heeft de rekentoets
gemaakt en dit weekend zal ik deze bekijken en becijferen. Spannend, alles wat je hebt geleerd kun
je dat nog toepassen?
Afgelopen dinsdag zijn we begonnen met de lessen van Scala. De kinderen van groep 7 en 8 krijgen
apart deze lessen aangeboden. Deze lessen duren een uur en een kwartier. Het onderwerp is
fotografie. De kinderen mogen foto’s maken van elkaar in bepaalde situaties en met attributen.
Komende woensdag 10 maart gaat groep 8 zwemmen. We gaan op de fiets en we vertrekken rond
kwart over 9 en zijn rond kwart voor elf weer op school.
Aankomende woensdag 11 maart zijn de kinderen vrij in verband met een studiedag van ons als
team.
Vrijdag 13 maart komt er rond 14.00 uur iemand van de organisatie lopen voor water. Zij vertelt ons
over het belang van water in de ontwikkelingslanden. Het is een landelijke sponsorloop voor groep 7
en 8. Maar wij als school hebben besloten om met de hele school mee te doen met deze
actie.]Kinderen van groep 6,7 en 8 wandelen zes kilometer met zes liter water op hun rug. Ze
zamelen geld in voor leeftijdsgenootjes in ontwikkelingslanden. Groep 3,4 en 5 zullen 3 kilometer
lopen met 3 liter water en de kleuters zullen met 1 liter water op het plein een parcours volgen.
Deze actie willen we houden 1 mei, de dag voor de meivakantie.
Maandag 16 en donderdag 19 maart zijn er oudermorgens. U bent van harte welkom.
Verdere activiteiten:
17 maart Scala fotografie workshop
17 maart groep 8 zwemmen
17 maart een voorstelling in schouwburg Ogterop groep 7 en 8
19 maart Boomfeestdag. We gaan met groep 7 en 8 op de fiets naar Engelengaarde en hebben daar
een natuurspeurtocht. We eten allemaal op school zodat we om 12.30 op de fiets kunnen
vertrekken. Rond 15.00 zijn we weer op school.
2 april Paasviering 19.00-20.00
Natuurlijk wordt er ook nog gerekend, gespeld en aan taal gewerkt. Met geschiedenis zijn we
begonnen aan de Eerste Wereld oorlog, en dan volgt de Tweede Wereld oorlog.
Tot volgende week, Vronie Apperlo

