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17 april
20 april
26 april
27 april
14 mei
16 mei

Start eindtoets groep 8
Koningsspelen
Sportdag groep 1/2
Afsluiting schoolproject
Koningsdag, iedereen vrijdag start meivakantie
Weer naar school
Oma en opa dag groep 3

Geachte ouders/ verzorgers,
Volgende week vrijdag doen we weer mee met de koningsspelen. We hebben verschillende
organisaties bereid gevonden een les te geven. Sportpark Overhout leert ons weer tennissen en
squashen en in de hal van Duinvliet leren de kinderen badminton spelen. Verder worden er door de
kleuters en de groepen 3 en 4 heel veel spelletjes in het park gespeeld, begeleid door onder andere
de kinderen van groep 7 en 8. Kortom, een drukke en sportieve dag, we zijn weer blij met uw hulp.
Groep 8 A
Groep 8A is naar aanleiding van een gastles over omgaan met geld druk bezig met sparen voor een
klassenuitje. Zij hebben al klusjes gedaan en lege flessen ingezameld.
Afgelopen
woensdag
organiseerden zij
een
talentenshow
voor familie en
vrienden. Het
enthousiasme
van de leerlingen
werd beloond:
De show heeft
maar liefst €126,14 opgebracht!
Groep 8A bedankt alle bezoekers voor hun bijdrage. De spaarpot is al goed gevuld en de leerlingen
sparen de komende tijd nog verder om hun doel te behalen.

Thema Nederland
De afgelopen week zijn alle klassen
enthousiast van start gegaan met het thema
Nederland. Mondriaan, vuurtorens en koeien,
je kunt het zo gek niet bedenken of de
kinderen zijn er mee bezig. Groep 8 had nog
geld over van het kamp en gaat maandag
naar Madurodam.
Bij de start van het thema heeft de oma van
Kee (12)en Otte (4) de ouders en
kinderen onder begeleiding van haar
accordeon muzikaal onthaald! Eerst op de
dependance en een dag later op het
hoofdgebouw speelde ze oud Hollandse
liedjes en maakten ons zo aan begin van de
dag heel vrolijk!
Namens de collega’s wens ik iedereen een fijn
weekend.
Met vriendelijke groeten,
Jan Vos van Marken

Kindercorso 2018
Op 20, 21 en 22 april staat Haarlem in het teken van bloemen en cultuur.
Zaterdag 21 april komen de praalwagens van het Bloemencorso verlicht Haarlem binnenrijden.
Dit jaar organiseren we voorafgaand aan deze parade weer het feestelijke Kindercorso.
Kinderen vanaf 4 jaar kunnen zaterdag om 16:00 uur naar de Wilhelminakerk op de gedempte oude
gracht komen. Hier krijgen ze bloemen en kunnen ze hun fiets mooi versieren.
Onder begeleiding van de muggenblazers lopen de kinderen met hun versierde voertuig door de
binnenstad van Haarlem. Op het eindpunt krijgt iedereen een prijsje voor hun inzet.
Hier zullen we rond 18:00 uur aankomen.
Wil je mee doen? Deelname is gratis.
Stuur voor woensdag 18 april een mail naar info@fbagency.nl

