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Schoolfruit
De afgelopen 20 weken hebben alle leerlingen schoolfruit ontvangen vanuit de het EUproject “Schoolfruit”. De bedoeling van dit project is ouders en kinderen te stimuleren meer
fruit te eten en ipv een zoet tussendoortje, fruit te eten.
Vanaf 23 april wordt er geen fruit meer geleverd. Het is de bedoeling dat kinderen zelf op
dinsdag, woensdag en donderdag fruit meenemen. Wij willen u niet verplichten fruit mee te
geven. We willen op school wel aandacht hebben voor gezonde gewoontes. Daarom
vragen wij u toch dringend een goed vervolg aan de EU-actie te geven en de kinderen op
deze dagen fruit mee te geven. Fruit is niet alleen gezond, de meeste kinderen vinden het
ook erg lekker!

Bezoek milieuhuis groep 1/2 en 3/4 (Vlasdreef)
Dinsdag 3 april brengt groep 1/2 van de Vlasdreef een
bezoek aan het milieuhuis.
En dinsdag 10 april brengt ook groep 3/4 een bezoek aan
het milieuhuis. Deze groepen gaan naar de tentoonstelling
“Over nachten”.
Voor de kleine bezoekers is deze tentoonstelling een
goede mogelijkheid om nachtdieren eens van dichtbij te
zien, te horen welk geluid ze maken en meer te weten te
komen over het leven dat deze dieren leiden.
In het bos is het avond. Het lijkt stil, maar de dieren slapen nog niet. Als je goed luistert hoor je de bosuil. Let
op of je misschien de kleine oogjes ziet van de ree en… die “vogeltjes” in de lucht??? Dat zijn de
vleermuizen die vliegen tijdens de schemering, op zoek naar eten…….

We lopen gezamenlijk naar het Milieuhuis. Rond 11:45 uur zijn we weer terug op school.

Schriftelijk verkeersexamen groepen 7
Op woensdag 5 april doen de beide groepen 7 het schriftelijke
verkeersexamen. Na afloop ontvangen de leerlingen hun
verkeersdiploma.
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Bezoek Centrum voor de Kunsten groep 5 Jagerskreek.
Donderdag 5 april gaat groep 5 van de Jagerskreek naar een kunstles in het Centrum
voor de Kunsten. De leerlingen volgen een kunstdiscipline op deze dag en kunnen kiezen
voor muziek of toneel. Toneel en muziek werken samen en het resultaat is een spetterend
hoorspel. Het hoorspel is gebaseerd op het thema Samenwerken.
Een groep kinderen is op schoolreisje en raakt verdwaald in het bos. Het is al bijna donker als de kinderen
de weg terug proberen te vinden. Zal dit op tijd gaan lukken? In dit spannende hoorspel komen we erachter
dat je de oplossing een stuk sneller vindt door met elkaar samen te werken.

De les begint om 13:00 uur. De kinderen zijn dan ook om 11:30 uur uit. Om 12:15 uur
worden de kinderen weer op school verwacht om gezamenlijk met de bus naar het
centrum te gaan. We verwachten de kinderen weer rond 15:15 op school.
Wilt u uw kind a.u.b. € 2,00 meegeven voor het vervoer met de bus. Heeft u zelf een OVkaart dan mag u deze uiteraard gebruiken. Als uw kind niet heeft betaald kan het niet mee
en blijft dan op school achter in een andere groep.

Bezoek De Stoep groep 5 Jagerskreek.
Dinsdag 10 april gaat groep 5 van de Jagerskreek ’s middags naar een voorstelling van
theatergroep BONTE HOND in De Stoep.
FOUTE VOORSTELLING VOOR SLECHTE KINDEREN
Waarom zijn ongezonde dingen het lekkerst en zijn verhalen
waar je slim van wordt zo saai? En waarom mag ik niet in
mijn neus peuteren terwijl die gemaakt lijkt voor mijn vinger?
Kortom, waarom is slecht leuk en goed saai?
Zelfbeheersing is moeilijk. Je bent er je hele leven zoet mee.
Als 2-jarige is het hard werken om niet alles in je mond te
stoppen. Als 5-jarige mag je pas iets lekkers als je je groente
op hebt en als 10-jarige moet je stil zitten en stoppen met
gamen. En als je denkt dat het ophoudt als je volwassen
bent, vergeet het maar: niemand kan zich altijd beheersen en
dat wat slecht voor je is ligt altijd op de loer! Zodra de
kinderen netjes in bed liggen storten de ouders zich op chips
en wijn. Maar ben je slecht als je je vergrijpt aan een taartje?
Ben je slecht als je stiekem een beetje liegt of iets doet wat
verboden is?
In FOEI kunnen twee jongens zich niet inhouden. Wel als ze
samen zijn maar nooit alleen. Daarom besluiten ze elkaar te
trainen in wilskracht. Niet denken aan roze olifantjes, niet
spugen op de grond, niet snoepen uit de koektrommel, niet stiekem naar je buurmeisje gluren en niet uit bed
kruipen om even met de iPad te spelen. Zo snel mogelijk willen ze nette, voorbeeldige mensen worden. Om
daarna anderen te leren net zo goed te worden als zij. Want slecht zijn is toch het laatste wat je wilt!
FOEI is een wedstrijd in zelfbeheersing waarin alle mogelijke verleidingen als draken bestreden worden.

De voorstelling begint om 13:30 uur. De kinderen zijn dan ook om 11:30 uur uit. Om 12:30
uur worden de kinderen weer op school verwacht om gezamenlijk met de bus naar het
centrum te gaan. We verwachten de kinderen weer rond 15:30 op school.
Omdat de kinderen van groep 5 van de Jagerskreek met de bus naar deze beide
activiteiten gaan, vragen wij u om uw kind € 2,00 mee te geven voor het vervoer met de
bus. Heeft u zelf een OV- kaart dan mag u deze uiteraard gebruiken. Als uw kind niet heeft
betaald kan het niet mee en blijft dan op school achter in een andere groep.
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Bezoek milieuhuis groepen 3 en 4 (Jagerskreek)
Donderdag 12 april brengt groep 3 van de Vlasdreef een bezoek aan het milieuhuis.
En donderdag 19 april brengt ook groep 3/4 een bezoek aan het milieuhuis. Deze
groepen gaat naar de tentoonstelling “Over nachten”.
Voor de kleine bezoekers is deze tentoonstelling een goede
mogelijkheid om nachtdieren eens van dichtbij te zien, te
horen welk geluid ze maken en meer te weten komen over
het leven dat deze dieren leiden.
In het bos is het avond. Het lijkt stil, maar de dieren slapen nog niet. Als
je goed luistert hoor je de bosuil. Let op of je misschien de kleine
oogjes ziet van de ree en… die “vogeltjes” in de lucht??? Dat zijn de
vleermuizen die vliegen tijdens de schemering, op zoek naar eten…….

De kinderen van de Jagerskreek gaan hier met de bus naar toe. Rond 11:45 uur zijn de
kinderen weer terug op school.
Wilt u uw kind a.u.b. € 2,00 meegeven voor het vervoer met de bus. Heeft u zelf een OVkaart dan mag u deze uiteraard gebruiken. Als uw kind niet heeft betaald kan het niet mee
en blijft dan op school achter in een andere groep.

IEP eindtoets voor de groepen 8
Op dinsdag 17 en woensdag 18 april krijgen de
leerlingen van groep 8 de IEP-eindtoets.
De eindtoets meet de verplichte vaardigheden lezen,
taalverzorging en rekenen aan het einde van groep 8.

Studiemiddag
Alle scholen van Prokind hebben dinsdagmiddag 17 april een studiemiddag.
Alle kinderen zijn dan ook ’s middags vrij.

Kamp groep 8
Op dinsdag 24 april gaan de beide groepen 8 op
schoolkamp. De leerlingen zullen deze dagen
doorbrengen in de Peppelhoeve te Putten. Donderdag
26 april worden zij rond 21.30 uur terug verwacht. Wij
wensen de leerlingen 3 fijne dagen met veel mooi weer
toe.
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Koningsspelen
Donderdag 26 april houden we op school de
Koningsspelen. Dit in tegenstelling tot de landelijke
Koningsspelen welke op donderdag 20 april plaats zal
vinden. Nadere informatie volgt nog.

Meivakantie
Op vrijdag 27 april begint de meivakantie. De kinderen zijn vrij tot en met vrijdag 11 mei.

VOORUITBLIK MEI

Kunstles voor de kleuters van de Jagerskreek.
Op woensdag 16 mei krijgen de beide kleutergroepen op de
Jagerskreek een kunstles “Zien zonder kijken” van Marjon Hoogendijk
van het RAR ( Regio Art Rijnmond).
De kleuters gaan spelen met vormen, werkelijkheid , droom en fantasie.
Zo ontdekken ze het materiaal, krijgen de kinderen nieuwe unieke invalshoeken en gaan
een echt kunstwerk maken.

Lustrumweek 22 t/m 25 mei
De Toermalijn bestaat dit jaar 10 jaar. We vieren dit in een lustrumweek.
Deze week staan er allerlei leuke evenementen in de planning. Het beloofd een feestelijke
week te worden voor de kinderen. U ontvangt hier nog nader bericht van.

