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Gewerkt.
Er is in de vakantie hard gewerkt. Misschien heeft u er iets van gezien maar de zaterdag voor de vakantie is er al een
start gemaakt om het sedumdak te verwijderen en in de vakantieweek zelf zijn de 88 zonnepanelen geplaatst.

De eerste resultaten stromen ook al binnen.

Daarnaast is er binnen ook hard gewerkt.
De personeelskamer en mijn kamertje hebben beide een nieuwe
mooie gele marmoleumvloer gekregen.

De term personeelskamertje gaat dan
ook verdwijnen en wordt flexlokaal.
We gaan dit flexlokaal nu inrichten als
kleuterlokaal voor de vierde
kleutergroep die 29 mei gaat starten.

Opening.
We zijn vandaag een nieuwe periode gestart. Tijdens de opening met alle kinderen stonden we ook even stil bij het
thema van de komende weken: vogels.
De sfeercommissie had weer gezorgd voor de mooie aankleding, meester Peter en juf Christine showde de
welbekende vogeltjesdans en de quiz met de vogelgeluiden werd redelijk goed doorlopen. En dat betekende dan ook
meteen mooie prijzen.
We hebben aan het begin van het jaar nl. meegedaan aan de spaaractie van de Jumbo. Ons streven was een mooi
buitentoestel maar dat doel was te hoog gegrepen. We hebben vervolgens overleg gehad met de leerlingenraad en
zijn toen gekomen tot een gevarieerd aanbod voor alle groepen.

Voetbal.
Vorige week donderdag, tijdens Koningsdag, is er door 10 teams van onze school gezellig en fanatiek gevoetbald.
De resultaten waren wisselend maar het deelnemen stond deze keer voorop.
Alle ouders die deze dag een team hebben begeleid, ontzettend bedankt.
Peutergym.
Maandag 8 mei staat er weer een peutergym moment gepland. U bent van harte welkom om samen met uw peuter
te komen gymmen. Na afloop nog gezellig even napraten onder het genot van een kopje koffie/thee en ranja.
Aanvang 9.00 uur.
Alle peuters zijn welkom.
Vakantiebieb.

Vorig jaar zijn dankzij de VakantieBieb-app duizenden kinderen in de zomer blijven lezen. Een
geweldige ontwikkeling, want door te blijven lezen tijdens de vakantie wordt een terugval van AVIniveau tegengegaan, zoals ook uit onderzoek blijkt*. Deze zomer komt de Bibliotheek daarom weer met
een nieuwe editie van de VakantieBieb-app met leuke jeugd-e-books voor leerlingen van groep 3 t/m 8.
Met de VakantieBieb worden kinderen, leerkrachten en ouders geïnspireerd om met zomerlezen aan de
slag te gaan.
De VakantieBieb is geopend vanaf 1 juni t/m 31 augustus. De app is gratis te downloaden in
de App Store en Google Play Store.

