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Nationale schoonmaakdag
9.30 uur Schoolkerkgezinsdienst
De Hoeksteenkerk
Maandsluiting 5/6
Nieuwsbrief 14
Intekenen gesprekken
Paasviering tot 13.00 uur
De kinderen zijn om 13.00 uur
vrij!
Laatste fruitlevering
Paasweekend
Kinderen nemen de hele week zelf
weer fruit mee naar school.
IEP-eindtoets
Nieuwsbrief 15
Koningsspelen: alle kinderen om
12.00 uur vrij!
MEIVAKANTIE

We zijn voorlopig bereikbaar onder het telefoonnummer:
06 13633961. Via het oude nummer zijn we momenteel
niet bereikbaar.
Paasviering 13 april
Op donderdag 13 april vieren we op school met alle
kinderen het paasfeest. Traditiegetrouw doen we dit met
een viering, verschillende spelletjes en activiteiten en
aansluitend een paaslunch. De kinderen hoeven deze dag
geen eten en drinken mee.
De kinderen zijn deze dag om 13:00uur vrij!
Gezocht
Wij zoeken een staander voor de beamer die wij
gebruiken tijdens de vieringen en maandsluitingen.
Misschien heeft iemand er een voor ons.
Kranten en tijdschriften
Voor opdrachten van begrijpend lezen hebben wij
regelmatig kranten en tijdschriften nodig. Deze kunt u
inleveren bij groep 5/6. Alvast bedankt!
Hulp bij Koningsspelen
Via de klussenlijst hebben een aantal ouders zich al
aangemeld. Helaas hebben we nog niet genoeg ouders.
Wie kan nog helpen op 21 april van ongeveer 8.15uur
tot 11.30uur.
U kunt zich aanmelden via de mail
k.smits@noordkwartier.nl of bij juf Karin.
Rekendag

Afscheid
Wij nemen we afscheid van Jurjen de Kam uit groep 6.
Hij start maandag 27 maart op de Bladergroenschool in
Appingedam. Wij wensen Jurjen een fijne tijd op zijn
nieuwe school.

Afgelopen woensdag beleefde groep 2-8 met elkaar de
Grote Rekendag. De deur van de school was dicht!
Iedereen had zijn/haar huisnummer op een papier
getekend. We maakten een straat, met aan de ene kant
van de weg de even nummers en aan de andere kant de
oneven nummers. Zo ontdekten we dat maar liefst 7
kinderen van onze school op nummer 21 wonen!
Jacob uit groep 3 opende de school waarna de
verschillende groepen allemaal hun eigen opdrachten
hadden. Er werd een vakantiepark ontworpen, huisjes
ontworpen, vingertwister gedaan, met pittenzakken
gegooid en nog veel meer.
Er zijn foto's te vinden op Facebook.
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School Kerk Gezinsdienst
Op Zondag 26 maart zal er een School Kerk
Gezinsdienst georganiseerd worden.
Thema: Sterk en dapper!
Deze dienst is in samenwerking met CBS Wicher Zitsema.
De kinderen hebben op school leuke dingen gemaakt
rondom het thema: Sterk en dapper! Het belooft weer
een mooie dienst te worden. Er is aandacht voor het
verhaal van David en Goliath. De kinderen zullen
vertellen wie hun held is en wanneer ben je nu eigenlijk
dapper? Iedereen is van harte welkom tijdens de dienst
die om 9.30 uur in de Hoeksteenkerk begint.

School Kerk
Gezinsdienst

Nieuws uit de groepen
Groep 7/8
Groep 8 is deze week begonnen met EHBO. De kinderen
krijgen een boek mee naar huis. Iedere donderdag moet
dit boek mee naar school!
Afgelopen woensdag hebben we meegedaan aan de
Grote Rekendag. Wij hebben een vakantiepark
ontworpen. Eerst tekenden we een plattegrond van een
vakantiehuisje. Hoe groot is een bed? Hoeveel ruimte
heb je nodig in een badkamer?Vervolgens plaatsten we
deze huisjes, op een andere schaal (verkleind), op een
groot vel papier, waar we een vakantiepark op maakten.
Het was een leuke ochtend!
Belangrijke data:
5 april schoolvoetbal
6 april theoretisch verkeersexamen groep 7
18 en 19 april Eindtoets groep 8
15 mei praktisch verkeersexamen groep 7

Thema: Sterk en
dapper
Zondag 26 maart 2017
9.30 uur in de
Hoeksteenkerk
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