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Belangrijke data
20 mei groepen 3 naar de Meervaart
30 en 31 mei: Hemelvaartweekend
10 juni: Pinksterweekend
11 juni: Studiedag, alle kinderen vrij!
20 juni: Schoolreis groepen 1 t/m 7
19, 20, en 21 juni: Kamp groepen 8
28 juni: Zomerfeest

Electrische apparaten recylcen
In de groepen 6/7 is het project ‘Goud in Afval’
gegestart. Hierbij gaan kinderen uit oude
electrische apparaten Bling Bling accessoires
maken.
ZeZe leren vragen te stellen over; elektrische
apparaten, wat heb je eigenlijk in huis en
hoeveel gooi je daarvan weg? Waar gaat het
afval naar toe? Demonteren, hoe doe je dat op
een goede, veilige manier? Wat zit er in die
apparaten? Oa Goud! En waarom? Omdat goud
de elektriciteit goed geleid.
Een ontzettend interessant en leerzaam project
van een aantal lessen!

Flessen statiegeld verzamelen voor groepen 8
De kinderen van de groepen 8 hebben een actie
bedacht om geld in te zamelen om met dat geld
de kosten van de bus voor kamp te verlagen.
Doet u allemaal mee? Statiegeld flessen kunnen
worden ingeleverd in de aula in de
gereedstaande dozen en zakken.

Moestuinen
Er is als naschoolse activiteit op vrijdag gestart
met een aparte groep die in de binnentuin met
de moestuinen aan het werk is.
Dit is als naschoolse activiteit gestart omdat
tijdens school het somt te veel tijd kost. Met
deze groep kinderen gaan de komende week
aardappelen en uien geplant worden. De
aardbeienplanten zitten er al in. De producten
die we in de binnentuin gaan kweken worden
ook in de naschoolse kooklessen gebruikt.

Theaterlessen
Op dinsdag 7 mei zijn de theaterlessen van Aslan
begonnen voor de groepen 3 t/m 8. De lessen
vinden plaats op dinsdag en vrijdag. De eerste
les ging over het uitbeelden van emoties.

Kanjerlessen
Max is aan het piekeren, hij denkt te veel na. Het
voelt alsof zijn buik vol stenen zit.
Piekeren is een onderwerp dat elk jaar
terugkomt met kanjertraining. Kinderen kunnen
veel piekeren! Ze maken zich dan zorgen en
weten niet wat ze moeten doen.
Met kanjertraining leren de kinderen:
Pieker niet alleen!
Ga naar iemand toe die jij vertrouwt.
Vertel waarover je piekert.
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