Weekbrief groep 1/2

week 16

Beste ouders,
Schatkist
We ronden het thema ‘lente’ af. We hebben veel geleerd over het zaaien en groeien van
plantjes. We hebben zaadjes gesorteerd en geteld, de letter ‘d’ geleerd en zijn ‘op taaltocht’
geweest. Deze week kijken we onder andere naar kikkervisjes en maken we onze
knutselwerkjes af.
Concert
Donderdagmiddag 19 april geven wij met de hele school tussen 13.00 en 14.00 uur een
Concert zeemansliederen, vanwege het Frans Naereboutjaar. Aansluitend vindt de
opening van de Kunstuitleen Op School plaats. Hierover heeft u een brief ontvangen. We
zouden het heel leuk vinden om u dan op school te verwelkomen en voor u te zingen. (Op
het plein bij goed weer en bij regen in de gymzaal.) Kinderen mogen als zeeman verkleed
zijn !
Maandag en donderdag krijgen de kinderen eerst nog een gastles muziek van meester Sjef,
die ook het concert dirigeert.

Koningsspelen
Op vrijdag 20 april staan de jaarlijkse Koningsspelen gepland. We starten op school met een
ontbijt, waarna de kinderen in groepjes verschillende spellen zullen gaan doen. De kinderen
van groep 1/2 zijn net als anders om 12.00 uur klaar. De andere groepen zullen ook ‘s
middags nog een spelprogramma hebben.
Meivakantie

Vanaf maandag 23 april hebben wij 2 weken meivakantie. De kinderen zijn dan vrij. We
hopen dat iedereen een goede vakantie zal hebben en lekker bij kan komen. We zien jullie
op 7 mei weer!
Woensdag
Deze week zal juf Yolan op woensdag werken, juf Miranda is vrij.

Niet vergeten
- Woensdag = fruitdag.
- Donderdagmiddag van 13.00uur tot 14.00 uur concert en opening kunstuitleen.
- Bij boekhandel ‘t Spui ligt de boekenbon voor uw kind klaar! U kunt een boek
uitkiezen tot 8 mei.
- Vrijdag Koningsspelen, we starten met een ontbijt.
- Meivakantie van 23 april t/m 4 mei.
- U kunt nog steeds inschrijven voor het rijden tijdens de schoolreis, het formulier
hangt bij de deur van onze klas.
Met vriendelijke groet,
juf Yolan en juf Miranda

