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Vanuit groep 1/2
* De kinderen volgen het proces : kikkerdril.....kikkervisjes......kikker in de
groep.
Momenteel zwemmen er al heel veel kikkervisjes in de bak!!!
* Wij zijn in de groep gestart met het thema: dinosaurussen. Heeft uw kind een
knuffel, boekjes etc. over dit thema, dan mag dit mee naar school genomen
worden.
* Het thema: groot en klein gaat ook gewoon door: vanaf 3 april gaan wij ons in
de klas verdiepen over de boerderij dieren.
Groep 6/7
We zijn nog op zoek naar ouders die willen rijden en begeleiden op donderdag 6
april. We brengen die ochtend een bezoek aan de erebegraafplaats in Overveen
en krijgen een rondleiding. U kunt zich ook per mail aanmelden:
i.steensma@obs-devuurtoren.nl.
Het is nog niet helemaal definitief, maar het lijkt erop dat het verkeersexamen
plaats vindt op maandag 10 april. Groep 7 MOET die dag op de fiets komen. We
zijn nog op zoek naar een ouder die een post wil bezetten (kinderen
beoordelen). Verdere informatie volgt nog.
Schoolplein
Groep 6/7 gaat het schoolplein schoon maken. Voor een schrijfopdracht van
Nieuwsbegrip hebben we posters ontworpen waarin we om uw vrijwillige hulp
vragen, ze hangen in de school. De kinderen hebben argumenten bedacht
waarom een schoon schoolplein belangrijk is. Het ziet er gezelliger uit, het is
beter voor het milieu (zonder zwerfafval) en je valt minder snel.
U kunt zich opgeven om ons te helpen bij groep 6/7. Met de slogan samen staan
we sterk en vele handen maken licht werk proberen we alle ouders, opa’s en
oma’s en andere vrijwilligers te activeren.
Komt u helpen ons helpen op maandag 3 april om 13.30 uur?
Paasfeest
Op woensdag 12 april zal op school het paasfeest gevierd worden:
Groep 1,2 en 3 gaan paaseieren zoeken, en gaan naar de speeltuin ( Veilige
Haven aan de overkant ).
Groep 4/5: gaan deze ochtend naar het Pieter Vermeulen museum.
Groep 6/7: gaan naar de boerderij.
Groep 6/7 krijgt een paasontbijt op school.
Groep 1 t/m 5 krijgen vanaf 10.45 uur een brunch aangeboden.
De schooltijden blijven hetzelfde: van 08.30 uur tot 12.15 uur.
Wij zoeken nog hulpouders voor de groepen 4,5,6 en 7 (begeleiding)
Groep 1,2 en 3 heeft ook nog hulp nodig !!!!
U kunt zich opgeven bij de desbetreffende leerkracht van uw kind!!!

Openbare Lessen
Deze week konden ouders, familieleden en buurtgenoten een kijkje komen nemen in de
klassen. De bezoekers deden mee aan heel verschillende lessen, van Veilig Leren Lezen en
Rekenen tot Aardrijkskunde en Gymnastiek. Geweldig om te zien hoeveel mensen zijn komen
kijken en hoe enthousiast iedereen er van werd. Teamleden; heel erg bedankt voor jullie
leuke lessen. Dat gaan we in de toekomst vaker doen!

PBS
Positief Bezig op School; dat zijn we nog steeds! In de klassen valt op dat de kinderen extra
hun best doen voor de groepsbeloning. De grote vuurtoren hangt in de klas en de blijdschap
is groot als er een vakje gekleurd mag worden. In iedere groep wordt aan een ander doel
gewerkt, net wat de groep nodig heeft. In de ene groep wordt er beloond voor rust bij het
wisselen van de lessen, in de andere groep als het iedereen lukt op tijd klaar te zijn of goed
met elkaar samen te werken.
Schoolreis 27 juni
Volgende week krijgt u van ons uitgebreidere informatie over de schoolreisjes en de kosten
ervan!
Boekenweek
Voor alle ouders: Van 25 maart t/m 2 april 2017 vindt De Boekenweek plaats. Thema van dit
jaar is: Verboden Vruchten. Het Boekenweekgeschenk is dit jaar geschreven door Herman
Koch en wordt door de boekhandel uitgereikt bij een besteding van €12,50 aan
Nederlandstalige boeken. Op zondag 2 april kan ermee gratis met de trein gereisd worden!!
Voor meer informatie kijk op: www.boekenweek.nl
Pannenkoekendag
Vandaag was het pannenkoekendag.
Voor de Ouderraad een goede reden om alle kinderen op school te verassen met een
pannenkoek.
Al vroeg in de ochtend stond de Ouderraad pannenkoeken te bakken.
De kinderen hebben gesmuld.

Xam, Saif-Ullah, Mike van der Veen,

Vrijdag 31 maart: OuderBedankAvond
Donderdag 6 april: Theoretisch verkeersexamen groep 7
Maandag 10 april: Praktische Verkeersexamen groep 7
Dinsdag 11 april: MR vergadering (op west)
Woensdag 12 april: Paasviering
Donderdag 13 april: Studiedag (geen school)
Vrijdag 14 t/m maandag 17 april: vrij i.v.m. Goede vrijdag
en Pasen

