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Agenda
Vanaf 19 april
6 mei
20 mei
27, 28 en 29 mei

Meivakantie
Weer naar school
Schoolreis
Kamp groep 8

De koningsspelen
de koningsspelen waren ook dit jaar weer een groot succes. De
leerlingen zijn de hele middag druk geweest met alle activiteiten
op het schoolplein. Ook de activiteiten in school werden goed
bezocht. Daar konden de kinderen onder andere kroontjes
knutselen, dansen en een yogales volgen. Groep 8 heeft zich erg
vermaakt met een eigen spel. We bedanken de ouderraad en
alle hulpouders weer voor deze mooie middag.

Paaseitentoonstelling
De paaseitentoonstelling is dit jaar
gewonnen door groep 8. De groep
maakte een prachtige dromenvanger.
In de wolken hebben de leerlingen
beschreven hoe de school waarvan zij
dromen eruit ziet.
Op donderdagmiddag werd de gouden
kip uitgereikt aan groep 8. De gouden
kip wordt doorgeschoven naar groep 6
als groep 8 De Architect verlaat. Groep
6 stond met hun excellente school op
de tweede plaats.
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Schoolfruit
Twintig weken lang hebben alle
leerlingen 3x per week genoten van
schoolfruit en -groenten. Dit is door
de EU in samenwerking met
verschillende ministeries
beschikbaar gesteld voor de
deelnemende scholen. Het was weer
een groot succes en de leerlingen
keken wekelijks uit naar de bekende
en onbekende fruit- en
groentesoorten.
Iedere week waren er ouders die het fruit of groenten voor de kinderen
schilden, sneden en verdeelden. Langs deze weg willen wij deze ouders hartelijk bedanken voor de
geweldige zorg. Het schoolfruit loopt tot aan de meivakantie. Na de meivakantie kunt u weer zelf fruit
meegeven aan uw kind.

Lente in groep 1/2A
In de lente verandert er veel in de natuur. In onze klas kijken wij
elke ochtend in de boom wat er veranderd is: er komen steeds
meer blaadjes aan de boom. De uilen hebben eieren gelegd in het
nest en intussen zijn de eieren ook uitgekomen.
Op de thematafel spelen de
kinderen na wat er buiten
gebeurt of in de
prentenboeken die
voorgelezen zijn.
In de huishoek zorgen de
kinderen goed voor de dieren. Af
en toe maken ze een rondje op
de rug van de dieren.
We hebben vogels en een ei gelegd
van tangram. Vooral het naleggen is
nog lastig.
We maakten vogels van speelklei.
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We gingen wegen met eieren.
Hoeveel eieren weegt een groot
blok? In de klas zochten we van alles
op om te wegen.

We hebben nesten gebouwd van grote blokken,
kleine blokken en kapla.

Zelfs buiten op het plein bouwden we een nest van de katjes van de bomen. En dan maar zitten broeden.
Ook bij het spel Kiki Koekoek gingen we samen een nest bouwen. Dat was nog best moeilijk! De eieren
vielen geregeld uit het nest.
Dankzij ouders die thuis een vijver hebben,
kunnen we ook nauwkeurig de
ontwikkeling van kikkerdril naar kikkervisje
en daarna naar kikkertjes bestuderen.

Met hakken en plakken maken we lentewoorden.

