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Paasviering
We kijken terug op een mooie Paasviering. Met alle kinderen hebben we een concert van Marcel Zimmer bijgewoond in de gereformeerde kerk.
Hij had voor ons liedjes gekozen
vanuit de verhaallijn: ‘VAN SCHEPPING TOT PASEN’.
Na afloop van het concert hebben
we in de klassen van een heerlijke
paaslunch genoten, verzorgd door
de ouderraad.

Gebedsgroep
De gebedsgroep komt op school op de
volgende data: 9 april, 7 mei, 11 juni en 2 juli.
U bent van harte uitgenodigd.
re_irma@hotmail.com of 0184-631363

Personele bezetting
-De komende weken (tot de meivakantie) wordt groep
3B bezet door juf Willeke den Braven en juf Jeanne Roest.
-In groep 5 komt naast juf Irma de Bruijn ook juf Anja den
Braven werken.
Als juf Lotte Muilwijk weer hersteld is, gaat juf Jeanne
Roest naar groep 5.

Verteltasmethode
De kinderen van groep 1 t/m 4 hebben pas een mini verteltas meegekregen als introductie op de verteltasmethode. De Verteltasmethode versterkt de leesomgeving en
de taalontwikkeling van kinderen én hun ouders. Vorige
week is er een startbijeenkomst geweest onder leiding
van Efrat de Groot van Stichting Verteltassen. Een aantal
enthousiaste ouders heeft daaraan deelgenomen. We
zijn ook meteen begonnen met het verzinnen van de inhoud. Er kwamen hele originele ideeën naar boven. Volgende keer gaan we verder met verzinnen, maar ook echt
de ideeën uitwerken. De volgende 4 werkochtenden
staan gepland op: 11 april, 16 mei, 30 mei en 13 juni. De
ochtenden starten iets eerder dan eerder vermeld, name-

lijk om 8.30 uur. Natuurlijk is het mogelijk om later aan te
sluiten en jongere kinderen mee te nemen! Iedereen is
welkom om mee te helpen en denken met de Verteltassen.
Daarnaast zijn we nog op zoek naar leuke, kleurrijke stukken stof, (minimaal 50x50cm) en wol. Inleveren kan in de
bak in de hal beneden.

Koningsspelen op 20 april
Op vrijdag 20 april willen wij met alle kinderen, van onze
school, een gezellige sportieve morgen houden. Wij verwachten alle kinderen, in oranje gekleed, om 8.00 uur op
school om samen van een gezond koningsontbijt te genieten. Daarna gaan wij om 8.45 uur op het plein de Koningsspelen openen met een dans op het lied ’Fitlala’ . U
bent van harte uitgenodigd
om te komen kijken en eventueel mee te bewegen. Om
9.00 uur gaan wij dan starten
met de spelen. Aan het einde van de morgen sluiten wij
gezamenlijk in de klassen af
en daarna is het tijd voor een
heerlijke meivakantie!
Groep 1 leerlingen zijn ook van harte welkom. Deze kinderen kunnen zich opgeven via de lijst die op deur hangt
bij de groepen van juf Hilde/juf Marike en juf Marian.

Aubade Koningsdag op 27 april
De aubade ter gelegenheid van Koningsdag vindt plaats
op vrijdag 27 april bij het gemeentehuis, aanvangstijd:
9.30 uur. De vlag wordt gehesen door Scouting en het
zingen van het eerste en zesde couplet van het
‘Wilhelmus’ vindt plaats onder muzikale begeleiding, gevolgd door de toespraak van de burgemeester. Vervolgens wordt het liedjesrepertoire door de schoolkinderen,
de muzikale begeleiding en de aanwezigen ten gehore
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gebracht.

Sport na schooltijd - maand april
Namens de buurtsportcoach vragen we uw aandacht
voor het aanbod van buitenschoolse sportmogelijkheden.
Het aanbod is gevarieerd en gericht op de hele bevolking
van Hardinxveld-Giessendam. U bent vrij om wel of geen
gebruik te maken van het aanbod.
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Kunstweken
Na de meivakantie starten wij op school in alle groepen
met het educatief kunstproject Kunstweken’. Dit concept inspireert kinderen in hun eigen werk door kennis te
laten maken met bijzondere kunstenaars. Ieder kind
maakt op eigen niveau een echt kunstwerk. En dat werk
mag gezien worden. Daarom krijgen de kinderen allemaal een eigen museum op internet! In de volgende
nieuwsbrief kunt u meer lezen over dit project.

Schoolvoetbal 11 en 13 april
Op woensdag 11 april doen we met 3 teams mee met de
wedstrijden van het Hardinxveldse schoolvoetbal. We
beginnen rond 13.00 uur op de velden van V.V. Hardinxveld (bij het zwembad). U bent van harte welkom als supporter. Mochten we doordringen tot de finale, dan zijn
we op vrijdagavond 13 april weer paraat rond 18.00 uur.

Verkeersexamen groep 7 op 5 april
Donderdag 5 april is er het jaarlijkse verkeersexamen
voor groep 7. De fietsroute voor het praktische deel hebben ze al geoefend en we wensen hen veel succes!

Kleuternieuws 12 juni
Op dinsdag 12 juni hebben de kleuters een bijzondere en
feestelijke dag. I.p.v. de traditionele schoolreis zal die
dag op een andere manier worden ingevuld.
Over de precieze invulling zult u t.z.t. nog nader worden
geïnformeerd.
De dag begint om 9.00 uur en zal om 14.00 uur zijn afgelopen. De kinderen eten op school.

Agenda komende tijd
5 april

Verkeersexamen groep 7

11 (en 13) april

Schoolvoetbal

17, 18. 19 april

Eindcito groep 8

20 april

Koningsspelen tot 12.00 uur

23 april t/m 4 mei

Meivakantie

27 april

Aubade Koningsdag

8 mei

Informatieavond nieuwe ouders
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