Nieuwsbrief 24: 23 maart 2018
Data om te onthouden:
Woensdag 28 maart: Grote rekendag
Donderdag 29 maart: paasbrunch: Continurooster tot 14.00 uur.
Vrijdag 30 maart en maandag 2 april: vrij i.v.m. Pasen
Maandag 9 april: hoofdluiscontrole (geen ingevlochten haar a.u.b.)
Aanwezigheid Jannie:
Maandag 26 maart: ochtend (denkt u aan de zomertijd?)
Dinsdag 27 maart: begin van de ochtend en de middag
Woensdag 28 maart: begin van de ochtend
Donderdag 29 maart
Verkeer rond de school:
Er zijn helaas nog steeds mensen die met hun auto voor een
onveilige verkeerssituatie zorgen rondom de school. Wij vragen
u om iedereen (ook andere mensen die uw kind komen
brengen/halen) erop te attenderen om vanaf de Middenweg, via
de Plaetmanstraat, de Rozenhoutstraat in te rijden. En vanaf de
Alton, via de Torenburgstraat naar de Rozenhoutstraat. U kunt
dan uw kind(eren) aan de kant van de school laten uitstappen en
doorrijden.
Blijft u nog enige tijd op school, parkeert u dan in de daarvoor bestemde parkeerhavens.
Mochten deze vol zijn, dan kunt u parkeren langs het schoolplein.
Wilt u er wel op letten dat u doorrijdt tot de parkeerhavens bij de gymzaal en daar achter
elkaar aansluit?
Houdt u ook rekening met de uitrit van de bewoners?!
Wij hopen dat u hier extra op wilt letten, zodat alle ouders hun auto kunnen parkeren en
natuurlijk het belangrijkste, dat de kinderen veilig naar school kunnen!
Ouders gezocht
De ouderraad van onze school zoekt ouders die het leuk vinden
om het team te helpen bij het organiseren van activiteiten en
allerlei andere taken. Heeft u interesse of vragen, dan kunt u
mailen naar Cindy Blankendaal.(fam@rblankendaal.nl)

Schoolvoetbal:
De groepen 7 en 8 gaan dit jaar weer meedoen met
het schoolvoetbaltoernooi op de velden van
voetbalvereniging SVW in Heerhugowaard.
De voorrondes zijn op woensdag 28 maart (meisjes) en
vrijdag 30 maart (jongens). Afhankelijk van het
resultaat van deze wedstrijden zullen op 4 of 6 april de
troostfinales gespeeld worden.
Op 11 april (meisjes) of 13 april (jongens) zijn de
finalewedstrijden.
De kinderen die meedoen hebben een brief ontvangen met de tijden van de wedstrijden.
Doordat veel scholen in Heerhugowaard een continurooster hebben, zijn deze tijden later
dan u misschien gewend bent.
Wedstrijdtijden:
28 maart voor de meisjes:

groep 7; 15.25, 16.15 en 17.05 uur
groep 8; 17.55, 18.45 en 19.35 uur

30 maart voor de jongens:

groep 7/8; 17.05, 17.55, 18.45 en 19.35 uur

Alle teams hebben twee coaches om alles in goede banen te leiden. Dank aan de ouders, die
zich daarvoor willen inzetten.
Het zou natuurlijk super leuk zijn als er ook andere ouders komen aanmoedigen bij deze
wedstrijden.
Wij hopen op sportieve middagen met veel voetbalplezier!
Het is bijna zo ver: de paasbrunch
Op woensdag 21 en vrijdag 23 maart zijn alle kinderen naar
de Kerk geweest. Marga van Langen heeft uitgebreid
verteld over de Kruistocht van Jezus. D.m.v. de beelden van
deze tocht konden de kinderen zich goed inleven.
Ook was er gelegenheid om allerlei vragen te stellen. Marga
kon het de kinderen allemaal uitleggen.
De ouderraad verzorgt a.s. donderdag de paasbrunch bij
ons op school. Super gezellig om samen de maaltijd te
gebruiken. We zijn heel blij met deze gezellige activiteit!
Groep 4 tot en met 8, denk aan een bord, bestek en een
beker. Voor groep 1 tot en met 3 wordt dit op school geregeld.
Deze dag is er een continurooster tot 14.00 uur.
Geeft u het even door aan de leerkracht als uw kind niet opgehaald kan worden en tot 15.15
uur op school moet wachten?

Kleding gevraagd
Een ongelukje gebeurt wel eens in groep 1 en 2. Onze voorraad kleding is wat geslonken in
de afgelopen tijd. Gaat u de kast opruimen, wilt u dan aan ons denken? We hebben een
tekort aan ondergoed en lange broeken (m.n. voor jongens). Kledingmaat 104, 110 en 116
kunnen we goed gebruiken.
Grote Rekendag woensdag 28 maart

A.s. woensdag is de grote Rekendag! Wij starten deze dag om 8.30
op het plein met een spectaculaire opening met dozen en muziek.
Het thema van de Rekendag is dit jaar ‘de school als pakhuis’. In de
klassen zal er gewerkt worden aan activiteiten die typisch zijn voor
een pakhuis, zoals inventariseren, stapelen, verplaatsen, opruimen,
tellen, wegen, gewicht, volume en coderen.
Wij zijn voor deze dag nog op zoek naar schoenendozen en lege
melkpakken. De melkpakken zullen voor de bovenbouw gevuld
worden met water tot precies 1 kg en zo kunnen wij een weegspel
doen.
We hebben er zin in!

