OBS de Touwladder/OBS de Start

09-04-2021

Op vrijdag 23 april 2021 is het zover! Koningsdag, met dit jaar als
thema ‘zij aan zij’. We gaan dit jaar sportief aan de slag in de Werft,
waar we gaan dansen, tennissen, handballen en sporten.
Dat wordt een gezellige dag! Ben jij er al klaar voor? Als warming up kun
je het liedje van Kinderen voor kinderen alvast bekijken.
https://www.koningsspelen.nl/inspiratie/zing-en-dans
Ochtendprogramma
9:00-10:10 uur
De groepen 1/2 van de Touwladder worden om 8.55 uur door hun
eigen ouders afgezet bij de Werft. Zij komen dus niet eerst naar
school. De kleuters lopen na het programma met de leerkracht terug
naar school.
De groepen 1 t/m 8 van de Start worden met de bus naar de Werft
gebracht. Zij vertrekken om 8:30 uur vanuit hun eigen school met de
bus naar de gymzaal.
10:15-11:25 uur
De middenbouw (3/4/5) gaat samen met de leerkracht vanuit school
lopend naar de gymzaal en zij komen voor de middagpauze weer lopend
terug naar school.

20 + 21 april:
Eindtoets groep 8
23 april:
Koningsspelen
27 april:
Koningsdag vrij
3 t/m 16 mei:
Meivakantie vrij

Middagprogramma
13:30-14:40 uur
De bovenbouw (groep 6/7/8) loopt vanuit school met de leerkracht
naar De Werft. Het programma voor deze groepen start om 13.30 uur.
Sportieve groet
De sportdag commissie

De gedragsverwachting voor komende week is:
“Ik werk aan mijn weektaak en zorg dat deze op vrijdag af is.”
Hier gaat het erom dat de leerlingen verantwoordelijkheid leren nemen
voor hun eigen werk. Ook thuis zou u hier aandacht aan kunnen geven.
U zou uw kind wekelijks een klusje kunnen opgeven wat hij/zij op een
zelfgekozen moment mag uitvoeren.

Deze week kregen we sinaasappel, komkommer en peer. We zijn
benieuwd wat het volgende week zal zijn.
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Wij merken dat er steeds meer leerlingen naast een gewone traktatie ook een klein cadeautje voor
hun klasgenootjes meebrengen. Wij willen u eraan herinneren dat dit niet de bedoeling is. Als een
leerling jarig is mag hij/zij een kleine, zo mogelijk gezonde, traktatie meebrengen voor zijn/haar
klasgenootjes.
Vanwege de Coronamaatregelen is het op dit moment ook belangrijk om er op te letten dat de
traktatie verpakt is.
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