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Paasontbijt
Wat was het weer een gezellig
Paasontbijt. Met 190 leerlingen, juffen
en meesters ontbijten in de gymzaal.
Juf Anita begon met een mooi verhaal
over de Zout Koningin (juf Marie-Louise)
en dit verhaald werd beeldend gemaakt
door juf Anneloes en 2 moeders/dames
van de ouderraad. Het was prachtig om te
zien!
De oudste leerlingen waren gekoppeld aan
de jongste leerlingen en dit bleek een
succes. Er werden broodjes voor de
kleuters gesmeerd, eitjes gepeld en
gezellig met elkaar gekletst, kortom
hartverwarmend om te zien.
Ook de dames van de ouderraad hebben
weer enorm hun best gedaan. Dank jullie
wel!
Ook kwam de Paashaas nog even langs en
die werd door alle kinderen fijn
geknuffeld.

Schoolfotograaf

Sportdag

Dinsdag 3 april is de schoolfotograaf
geweest.
We zijn heel benieuwd naar deze foto’s.
Net zoals vorig jaar, hoeft u deze foto’s
niet aan school te betalen. Dit gaat
allemaal via de schoolfotograaf en de
betaalgegevens krijgt u bij de foto’s.

Dit jaar doen wij als school niet mee met
de Koningsspelen.
Onze sportdag is vrijdag 18 mei!
Dit wordt een spectaculaire dag met veel
leuke activiteiten. Alle leerlingen hebben
een continurooster tot 14:00 uur.
Binnenkort ontvangt u natuurlijk meer
informatie.

Grote Rekendag
Woensdag 28 maart was het weer de
Grote Rekendag en de Gelderlandschool
deed
mee.
Tijdens de opening was de hele school in
de gymzaal en kwamen we er met z'n allen
achter dat onze school eigenlijk 1 groot
pakhuis
is.
Groep 5 t/m 8 hadden in de klas een
slogan bedacht die ze lieten zien aan de
hele school. Het waren erg mooie slogans
geworden: Ons pakhuis is een sporthuis,
mijn hoofd is een pakhuis vol informatie,
je kunt op ons rekenen, de rekendag =
tof, dan leren we nieuwe stof!
Daarna is iedereen in zijn of haar eigen
klas aan de slag gegaan met verschillende
activiteiten die vooral gingen over het
tellen, passen en meten/wegen van
spullen.
Ook zijn er onderzoeksvragen gesteld die
dan ook uitgezocht of onderzocht
werden.
Het was een erg leuke en leerzame dag,
waarbij de kinderen veel hebben
samengewerkt. Rekenen kan op veel
verschillende manieren en niet alleen uit
een boek!

Nieuw adres/telefoonnummer
Wilt u alstublieft doorgeven als u een
nieuw adres, telefoonnummer of huisarts
heeft?
In sommige gevallen kunnen wij ouders
niet bereiken en dat is met name voor uw
kind heel vervelend!

Eind cito groep 8
Volgende week staat de eindcito voor de
leerlingen van groep 8 op het programma.
Viktoria, Nour, Gamze, Oguzhan, Deniz,
Ömer, Akasya, Meryem, Burak, Kerem,
Asma, Eda, Jay, Savvas, Irem en Zeynep,
heel veel succes!
En dan is het bijna zover!
Groep 8 vertrekt maandag 23 april op de
fiets naar het kamphuis in Wateringen.
We duimen allemaal op heerlijk weer en
wensen iedereen alvast heel veel plezier!

OV-Chipkaart gevonden
Op het schoolplein is een OV-chipkaart
gevonden. Voor meer informatie kunt u
naar Astrid van de administratie.

Margedag 13 april 2018
Vrijdag 13 april zijn alle leerlingen van de
groepen 1 t/m 9 vrij! De leerkrachten
hebben een studiedag!

