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Nieuws van de directie
Agenda
31-3

Portfolio mee

1-4

Paasviering

2-4

Goede vrijdag
Vrij
Tweede Paasdag
Vrij

5-4

7-4

Informatieavond
(online) 19.30 u

De afgelopen weken hebben we met z’n allen flink doorgewerkt. Naast het
geven van stevige reken-, taal- en leeslessen hebben we ook de nodige
aandacht besteedt aan het sociale aspect. De groepsvorming, zoals we die
normaal zien na een zomervakantie, heeft opnieuw plaatsgevonden én in
alle groepen zijn de Cito-toetsen afgenomen. Dat noem ik nog eens
topsport!
De leerkrachten zijn nu druk aan het analyseren: hoe zijn de toetsen
gemaakt? Is dit volgens verwachting? Wat hebben de kinderen nodig de
komende periode? Samen met Patricia, onze IB-er, worden deze puzzels
gelegd. Ook zijn de leerkrachten samen met de kinderen het nieuwe
portfolio aan het vullen. U kunt een mooie verrassing verwachten 31 maart!
Volgende week krijgen alle kinderen een kleurplaat mee voor de kleur- en
naamwedstrijd. De opa van Jim (groep 6) heeft deze mooie kleurplaat voor
ons gemaakt. Wie heeft er een creatief idee voor de naam van ons nieuwe
IKC? We zijn echt benieuwd!

Jarigen
29-3

Oscar,
groep 7

10 jaar

5-4

Shahd,
groep 7

12 jaar

Donderdag vieren wij op een aangepaste manier ons Paasfeest op school.
Samen met de activiteitencommissie hebben we een leuk programma in
elkaar gezet. We gaan knutselen, een speurtocht lopen, naar het
Paasverhaal luisteren en lunchen. Omdat een verzorgde lunch er dit jaar
niet in zit, hebben we het volgende bedacht: De kinderen nemen allemaal
hun eigen lunch mee. Dit mag best iets specialer zijn dan een standaard
lunchpakketje, maar liever niet te overdreven. De kinderen krijgen allemaal
een gekookt eitje van de activiteitencommissie en we zullen de tafels
gezellig dekken. Wij hebben er zin in!
Namens het team van de Kinderarcke,
Mirjam Kennis, directeur
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Schoolfruit/groente voor aankomende week:

Woensdag
Dinsdag
Donderdag

Ouder / kindgesprekken

Corona-zaken

In de week van 12 – 16 april staat
de gesprekkenweek gepland. We
spreken dan graag alle kinderen en
hun ouders. Op 31 maart om 19.00
uur gaat de gesprekkenplanner op
het ouderportaal open en kunt u
een geschikte tijd kiezen. Omdat de
gesprekken online (via Meet)
plaatsvinden, houden we dit keer
geen rekening met het plannen van
broertjes/zusjes achter elkaar.

We blijven er toch behoorlijk druk mee: Corona.
Gelukkig hebben we tot nu toe nog geen klas naar
huis hoeven sturen vanwege een besmetting, maar
iedere dag hangt aan een zijden draadje. Fijn dat
jullie mij zo goed op de hoogte hebben gehouden
van geplande testen en uitslagen. Zo kan ik snel
handelen, mocht dat nodig zijn. Ook in het weekend
ben ik hiervoor beschikbaar. U kunt contact met mij
opnemen via het ouderportaal of e-mail. Om mijn
werk tijdens het weekend (of feestdagen) een
beetje los te kunnen laten, lees ik iedere dag om
17.00 u de berichten en check ik mijn e-mail. Als
het nodig is om te handelen, kan ik vervolgens
leerkrachten en andere ouders op de hoogte
brengen. Laten we hopen dat het ook de komende
tijd rustig blijft op de Kinderarcke!

Hulpouders Pasen
Wie heeft er zin om donderdag
1 april een groepje kinderen te
begeleiden bij de Paasspeurtocht?

Suzanne als ballenmeisje bij
Zappsport!

9.00 – 10.00 u: gr 1-4, 5 ouders

Oud leerlinge Suzanne van Hal, zus
van Luc, mocht ballenmeisje zijn
tijdens het ABN AMRO
tennistoernooi. Zappsport maakte
hier een leuke documentaire over:
https://youtu.be/1U3k_oGxYqE

12.45 – 13.15 u: gr 7/8, 1 ouder
13.15 – 13.45 u: gr 5/6, 1 ouder
Graag een berichtje/ e-mail naar
Mirjam

De volgende nieuwsbrief verschijnt op: 9-4
Uit

de

school

geklapt

Workshops
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Nieuws van buiten

Skeeleren
Op vrijdag 2 april beginnen de skeeler lessen bij
Nut & Vermaak.
De lessen worden gegeven op de skeelerbaan in
Kudelstaart.
Bij deze nieuwsbrief vindt u de informatiefolder
waarin alles staat over tijden, kosten, aanmelden
etc.
Groetjes Wilma Eikelenboom
Jeugdcoördinator Nut & Vermaak
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