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Studiedag woensdag 21 maart 
Woensdag 21 maart mochten alle kinderen heerlijk uitsla-
pen. De juffen en de meester daarentegen waren vroeg 
aanwezig. Wat ze allemaal deden?  Om 08.00 uur werd 
gestart met een vergadering waarin enerzijds de missie 
en visie van de school centraal stond en anderzijds werd 
gesproken over de aankomende Grote Rekendag. Later die 
dag is er hard gewerkt om de gangen van de school effec-
tiever te gebruiken en minder vol te zetten. Het resultaat 
hiervan is veel van u al opgevallen. We zijn er blij mee! Juf 
Sanne werkt de komende tijd aan prachtige schilderingen 
op de scheidingswand bij groep 3/4 en 1/2. Altijd leuk om 
de vorderingen te volgen!

Palmpasen vrijdag 23 maart
De jongens en meisjes van groep 1/2 hebben hun jaarlijkse 
Palmpasenoptocht door Haarlemmerliede en Penningsveer 
gehouden. Een prachtige optocht met versierde Palmpa-
senstokken trok de aandacht van heel wat voorbijgangers. 
Als de temperatuur in 2019 nou een paar graadjes hoger 
kan zijn, dan wordt het helemaal een heerlijk feest! Kledinginzamelingsactie

Bij de Peuters/TSO wordt kleding/textiel ingezameld. U 
heeft hierover een flyer meegekregen. Het is voor een 
enorm goed doel. We zijn op onze school toch al zo lekker 
bezig met inzamelen en dat allemaal met prachtige resul-
taten. Laten we er met elkaar voor zorgen dat ook deze 
mooie actie weer een doorslaand succes wordt.  Simavi, die 
de kleding naar ontwikkelingslanden brengt, maar ook de 
Peuters / TSO (zij ontvangen € 0,20 per kilo)  zijn blij met 
uw kleding. In de gang bij de hoofdingang hangt ook nog 
een poster met uitleg.

Schoolvoetbal groep 3/4
De kinderen van groep 3/4 hebben hun eerste voetbal-
avond erop zitten. Er is verloren, gelijk gespeeld en ge-
wonnen. Kortom alle aspecten van sport kwamen voorbij.
Volgende week halen zij nog een avond in. De eerste avond 
ging i.v.m. dreigend onweer niet door.

Belangrijke data april
5 april    Groep 7 heeft het theoretische  

verkeersexamen gemaakt. In de  
volgende nieuwsbrief informeren we  
u over het aantal geslaagden.

10 en 12 april  schoolvoetbal groep 7/8
17, 18, 19 april  eindtoets groep 8
17 en 19 april  schoolvoetbal groep 5/6
20 april  Koningsspelen
27 april   Koningsdag, vrijdag start van de  

meivakantie
14 mei  start na de meivakantie
16 mei  controle hoofdluis
16 mei  schoolvoetbal groep 1/2
21 mei  vrij, 2e Pinksterdag
25 mei  Olympische dag Haarlem, groep 7/8
28 mei  MR vergadering
1 juni  nieuwsbrief nr. 9
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Grote Rekendag woensdag 28 maart 
Deze dag werd met vrolijke liedjes geopend op het plein 
van de kleuters: alle kinderen wisten hierdoor dat elke 
groep aan hetzelfde vakgebied werkte die dag: rekenen. 
Het thema was ‘De school verhuist’. Heeft uw kind er thuis 
over verteld? We hopen het eigenlijk wel want het was een 
hele leerzame en ook gezellige dag. Hierbij nog wat beeld-
materiaal waardoor u een beetje een idee krijgt van wat er 
onder andere te zien en te ervaren was.

Paasviering in de kerk vrijdag 30 maart
De viering stond in het teken van het hart van de zon-
nebloem. In verschillende thema’s hebben we de zonne-
bloem laten groeien. Zo had je het geheim van de zon, 
waar de kinderen van groep 3/4 een verhaal uitbeeldde. 
Het geheim van het licht was een dans van groep 1/2. Bij 
het geheim van de kracht van licht werd er stilgestaan bij 
de gehandicapte kinderen in Zambia door groep 7/8 . Voor 
deze kinderen hebben we dit jaar ook geld opgehaald. Een 
mooi bedrag van € 417,17 is bij elkaar verzameld. Dank 
hiervoor. Tot slot hadden we het geheim van Pasen waar de 
kinderen van 5/6 het Paasverhaal vertelden. Kortom: een 
mooie viering waarin we een nieuw begin hebben gevierd. 

GROTE REKENDAG
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Schoolplein
Graag houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen 
rondom het verfraaien van het schoolplein. Er hangt een 
ontwerp van het nieuwe schoolplein in de Bieb van de 
bovenbouw, tegenover het lokaal van groep 5/6. Carine 
van Schie (moeder van Teun uit groep 5) ondersteunt ons 
door het  aanschrijven van fondsen voor financiering van 
ons groene schoolplein. 

Paashaas 30 maart
Soms zeggen beelden meer dan woorden: Genieten was 
het! Onze dank gaat uit naar de onvermoeibare haas.
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