Nieuwsbrief april 2019
Voorleesontbijt
Agenda:
1 april
3 april
5 april
12 april
17 april
19 april
19 april t/m 5 mei

: Grap door de leerlingenraad
: Grote rekendag / Wieden buitendag
: Grote peuterdag
: Koningsspelen
: Project Bouwen/ Tentoonstelling project
: Goede Vrijdag vrij
: Vakantie

1 April grap door leerlingenraad bedacht voor groepen 5-6-7/8
|

De leerlingen had een 1 april grap bedacht! Zij kondigden in de groepen 5-6-7-8 aan dat er
buiten, rondom de school en in het park, chocolade-eitjes verstopt waren. Wie, in de ochtendpauze, de meest eitjes zou vinden kon een groot gouden ei winnen. Alle leerlingen hebben de hele pauze gezocht. Helaas! Er werd niets gevonden. Na de pauze werd door de leerlingen in alle groepen vermeld dat het om een 1 april grap ging. Wel werden zij blij gemaakt
met een heerlijk chocolade-eitje. Het was een geslaagde grap.
Schoolfruit
Na de meivakantie stopt het schoolfruit. Wij vragen u de kinderen dan zelf weer fruit mee te
geven.

Grote Rekendag/ Wieden buitendag, woensdag 3 april
Het was heerlijk weer en er waren veel reken- en bouwactiviteiten buiten. Het thema van de
rekendag was verhoudingen. Er werd bv gebouwd met bamboe.

Grote Peuterdag, vrijdag 5 april
Alle basisscholen van OOZ hadden hun deuren open om ouders met peuters een indruk van
de school te geven. We kregen positieve reacties van de ouders die kwamen kijken.
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Vragenlijst voor ouders
Via de mail heeft u een inlogcode ontvangen om een ouderenquête in te vullen. Een aantal ouders
heeft dit al gedaan. Mocht u de enquête nog niet ingevuld hebben wilt u dit nog doen? De enquête
staat open tot 10 mei.

De Wieden Schaakkampioen van Zwolle
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Project Bouwen
In het kader van het project vonden er allerlei leuke activiteiten plaats. Via Klasbord zijn er
al veel foto’s gedeeld. Hier nog even een paar foto’s van de opening. De leerkrachten hadden allemaal een shirt van Bob de Bouwer aan. Vervolgens keken de kinderen van het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal en de onderbouw in de bus van Van Oosten. Er waren uitstapjes, creatieve en muzikale activiteiten en nog veel meer.
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Uitje van groep 1 en 2 naar de Hornbach
Op donderdag 21 maart zijn we met alle kinderen uit de onderbouw naar de Hornbach geweest. In de bouwmarkt zijn we met een speurtocht op zoek gegaan naar verschillende materialen en bouwgereedschap. Tot slot mocht elk groepje ook iets kopen waar we op school
mee konden bouwen. Na het bezoek hebben we op school onze eigen Hornbach gemaakt
waar we in kunnen spelen. Deze is te zien op onze gang!
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Koningsspelen vrijdag 15 april
Vrijdag 15 april vonden door heel Nederland de Koningsspelen plaats. Op de Wieden is er
eerst ontbijt. Daarna dansten we de Passapas (Kinderen voor Kinderen) en vervolgens speelden we spelletjes.
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