Afsluiten thema Techniek
Woensdag 27 maart sluiten we het thema
Techniek af. De groepen 1 t/m 4 doen dit op
school. Mad Science komt een workshop geven
en daarnaast gaan zij in school nog meer leuke
proefjes doen.
Groep 5 t/m 8 gaat naar het Industrieel Museum
in Sas van Gent. De leerlingen van deze groepen
hebben daar al een brief over ontvangen.

Juf Claudia / Meester Jelle
Zoals u wellicht al heeft gehoord, heeft juf Claudia
besloten afscheid te nemen van onze school.
Daardoor komt ook de vervanging van meester
Jelle te vervallen. We willen hen beiden hartelijk
bedanken voor hun inzet de afgelopen maanden!
Juf Monique Baas begint 1 april op maandag en
dinsdag in groep 6/7. De ouders/leerlingen van
deze groep hebben hierover eerder al bericht
ontvangen.

Nationale Buitenlesdag

Pauze leerkrachten
De leerkrachten staan van 8.15 tot 14.00 uur voor
de klas. Hun verdiende pauze nemen zij van 14.15
tot 14.45 uur. Wilt u een afspraak of bellen dan
graag na 14.45 uur plannen?
2 april a.s. is het Nationale Buitenlesdag. Ook wij
doen hieraan mee. In iedere groep wordt, mits het
weer het toelaat, minimaal één les buiten
gegeven.
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Zwerfboeken
De boekenkast is aangevuld met veel mooie
nieuwe boeken, gratis aangeboden door het
Nationaal Fonds Kinderhulp. Lekker (voor)lezen!

Schoolregels
De regels van de week voor de komende twee
weken zijn:
- Wees zuinig op het materiaal, want het is
van ons allemaal.
- Ruim je eigen rommel op, want een nette
school is top.
Tennisles
Tennisvereniging Yerseke organiseert op vrijdag
29 maart een gratis proefles op het tennispark van
TV Yerseke voor de leerlingen van de groepen 3, 4
en 5. U vindt de uitnodiging in de bijlage.

Bingo
De bingoavond was , gezien de grote opkomst,
een groot succes. Veel ondernemers/bedrijven
stelden mooie en lekkere prijzen beschikbaar.
Hartelijk bedankt hiervoor. Ook waren we blij met
de hulp van de oudervereniging. Fijn! Dank je wel.

Leerlingenraad
Woensdag 20 maart is er weer een leerlingenraad
geweest. Dit keer was het onderwerp het
schoolplein. De kinderen hebben onderzoek
gedaan naar wat er graag gedaan wordt op het
schoolplein. In de bovenbouw spelen kinderen het
liefst balspelen. In de onderbouw wordt er graag
met bouwmaterialen gespeeld, maar ook
schommelen en de glijbaan vinden ze leuk. De
leerlingenraad heeft advies gegeven over de
groenvoorziening naast de schommel en advies
over welke materialen er gemist worden. Ze
denken er goed over na.
Goed nieuws: Na overleg met de leerkrachten
gaan we in april een proefperiode instellen om te
voetballen op het plein!
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