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opmerking

Unicefloop
Denkt u eraan uw kind(eren) tijdig aan te melden voor de Unicefloop op
15 april? Dat kan via het digitaal inschrijfformulier, via deze link:
https://cascaderun.nl/inschrijven/unicef-kinderloop/
De inschrijving sluit zo gauw de deelnemerslimiet
behaald is en uiterlijk op 15 maart.

Palmpasen
Op donderdag 22 maart gaan de kinderen van de groepen 3
en 4 's ochtends met de palmpaasstok een bezoek brengen
aan de bewoners van Weidesteyn.
De kinderen van de groepen 1 en 2 gaan 's middags een
wandeling door de buurt maken en zingen daarbij hun
liedjes.
Dit laatste kan natuurlijk alleen doorgaan wanneer het goed
weer is.
Als het regent maken we een wandeling door de school.
In de week voor Pasen willen we de stokken graag terug
hebben, zodat ze volgend jaar weer gebruikt kunnen
worden.

Gefeliciteerd!
Op 10 maart is er feest bij Armin Bazdarevic uit groep
1/2a, hij viert dan zijn 5e verjaardag.
Op 18 maart mag Lorena Mellée uit groep 3 haar
verjaardag vieren, zij wordt alweer 7 jaar!
De dag erna, op 19 maart is het feest bij Gerda
Wolters uit groep 4, zij viert haar 9e verjaardag!
22 maart vieren we de verjaardag van Mark Snippe uit
groep 5, hij wordt 10 jaar!
We wensen jullie allemaal een hele fijne verjaardag!

Welkom op school!
De afgelopen weken hebben we weer een aantal nieuwe leerlingen
welkom mogen heten op onze school. Ook de komende weken komen
er nieuwe leerlingen bij.
Groep 1/2a: Esraa Kanjo en Mahmoud Almater
Groep 1/2b: Rama Kanjo, Jayson Rijs en Leanie
Dekker
Groep 4: Jason Vink
We wensen jullie allemaal een fijne tijd toe bij ons op school!

Portemonnee:
Geruime tijd geleden is op school een
portemonnee gevonden. We hebben dit
onder meer via Klasbord kenbaar gemaakt.
Tot op heden heeft niemand zich gemeld.
Mocht u al geruime tijd uw portemonnee
missen, meld dit dan even. Wellicht ligt deze
bij ons.

Groep 4 naar de bibliotheek
Afgelopen dinsdag is groep 4 naar de bieb geweest. Daar was schrijfster Femke
Dekker. We hebben de boeken van haar al een poosje in onze klas. Ze ging
eerst met ons toveren. Samen met de kinderen heeft ze een spreuk bedacht.
Daarna konden de kinderen vragen stellen. Ook heeft Femke nog voorgelezen
uit een van haar boeken. Het was erg leuk.

JOGG

Klassenpagina groep 4

STEMBILJET VOOR DE SCHOOLVERKIEZINGEN
VAN 21 maart
Komt u ook stemmen op school? Wij hebben voor groep 4
een stemhokje staan met een stembus.
Party van de Pret
Alex Leijssenaar
O Stem op mij
-Een uur lang
buiten spelen
-Taal moet ook op het
chromebook worden
gemaakt
-De hele woensdag
hebben we vrij
- Spelletjes worden op
het chromebook
gespeeld
-Er komt een
speeltuinplein

Partij
Lopende Kast
Mike Kleine
O Stem op mij
- De lopende kast komt
naar je toe als je wat
nodig hebt en ”Kast “
roept

Partij
Leuke dingen
Lieke van der Stal
O Stem op mij
-Bubbelbad op het
schoolplein
-Zwembad op het
schoolplein

Partij van het
Lief zijn
Chloë Hendriks
O Stem op mij
-Het is afgelopen met
vechten, want je moet
lief zijn!
-Het wordt leuker als je
lief bent
-Samen moet je regels
bespreken

Partij
Rekenzwempark
Lisanne Bakker
O Stem op mij
-In plaats van rekenen
op je chromebook
reken je in een
zwembad: Je glijdt van
de glijbaan en maakt
ondertussen + en –
sommen.
Je verdient punten als
je ze goed maakt

Partij
Glitteruil
Feline Van de Belt
O Stem op mij
- Uil waar je glitter op
kunt doen
- je mag ook een eigen
knutsel uil maken met
glitter

Partij
Happy met confetti
Allenna Turkusic
O Stem op mij
- Ik wil het schoolplein
leuker maken
met een zwembad en
glijbaan erin
- Er komt ook een
aquarium met dolfijnen
waar je zelf tussen kunt
zwemmen
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Partij
Uilenklok
Jelle Winkel
O Stem op mij
- In de klas krijgt
iedereen een uilenklok
en thuis krijg je er ook
een, om beter te leren
klokkijken

Partij
Van de springkussens
Jayson Vink
O Stem op mij
- Door heel Nederland
moeten heel veel
springkussens komen,
zodat je springend naar
je school of je werk kan
en dat is gezond en
leuk
- Je leert er ook meer
door en je kunt er ook
je werk op maken

