Vooraankondiging
Op dinsdag 17 maart draaien we weer
een continurooster. De leerlingen eten
op school (lunchpakketje meenemen
a.u.b.) en zijn om 14.30 uur uit.

Huiswerk:
Groep 4:
20-03: Tafeltoets van 8
Groepen 5
13-03: Tafeltoets 6, 7, 8 en 9

Groep 1-2
-De kleuters werken komende week
voor het laatst over het thema
‘Gezondheid’.
-Ze blijven oefenen met de letter D van
Dokter.
-A.s. maandag komt het personeel van
de huisartsenpost met hun auto naar
school en daar mogen wij een kijkje in
nemen.

Biddag
Woensdag 11 maart is het Biddag voor
gewas en arbeid. In alle groepen zullen
we daar aandacht aan besteden.

Groep 3
-Vanaf afgelopen maandag gaan de
kinderen van groep 3 ook ’s morgens
via de gewone kleuteringang naar
binnen, lopen door de school en spelen
op het grote plein, totdat de bel gaat.
-A.s. woensdag is er weer een
kijkmoment van 8.15u – 8.30u.
Fietscontrole
Vrijdag 13 maart vindt er een fietscontrole plaats in
groep 7, ter voorbereiding op het
verkeersexamen.
Ook de fietsen van groep 6 worden
gecontroleerd, omdat zij het
verkeersexamen op proef gaan fietsen.
In groep 8 worden de fietsen
gecontroleerd van degene die het
praktijkexamen gaan herkansen. Zorgt
u ervoor dat uw kind(eren) zijn/haar
fiets meeneemt?
Ruiling van gymles
Vanaf komende week zijn de gymlessen
van groep 6a en groep 8 omgeruild:
Groep 6a gymt op vrijdagmiddag
Groep 8 gymt op donderdagochtend.
Gastlessen tandartsassistente
Dinsdag 10 maart komt onze ‘vaste’
tandartsassistente weer gastlessen
geven over het gebit. Zij bezoekt alle
groepen.

6 maart 2020
Schoolleiding
Zoals al eerder vermeld, heeft meester
Paul zijn directietaken moeten
neerleggen. Er is, na goed overleg,
gekozen voor een nieuwe opzet in de
dagelijkse leiding.
Vanaf deze week zijn juf Angela
(maandag) en meester Laurens
(dinsdag/woensdag) aangesteld tot
bouwcoördinatoren. Zij houden zich
bezig met de algehele gang van zaken
en zijn aanspreekpunt voor zowel
ouders en collega's.
Juf Angela is bouwcoördinator van de
groepen 5 t/m 8. Meester Laurens is dit
voor de groepen 1 t/m 4.
Voor vragen kunt u in de eerste plaats
terecht bij de leerkracht van uw kind,
komt u er niet uit, dan kunt u zich
wenden tot de bouwcoördinatoren.
Arnold van Ooijen blijft in zijn functie
als clusterdirecteur. De taken van juf
Arina blijven onveranderd. Voor
algemene vragen, verlofaanvragen e.d.
kunt u gewoon nog bij haar terecht.
Agenda

08-03: School-kerkdienst 15 uur
10-03: Gastlessen tandartsassistente
11-03: Biddag
Algehele hoofdluiscontrole
Vergadering OWG
13-03: Fietscontrole groep 6 en 7
17-03: Continurooster
Lied voor a.s. zondag
Opw.18: Ben je groot of ben je klein
Kernwaarde komende week:

NETJES

Blokfluitlessen
Oefen goed op de liedjes
‘De leeuwentemmer’, ‘Moestafa de
goochelaar’ en ‘de slangenbezweerder’.
Blazersklas
Oefen thuis het liedje ‘Showtime’.
Schoolfruit
Dinsdag;
mandarijn
Woensdag; pomelo
Donderdag: appel
Schoolvoetbaltoernooi
Op woensdagmiddag 18 maart a.s.
doen we mee aan het schoolvoetbaltoernooi voor groep 7 en 8. Voor de
jongens is dit bij VV Sleeuwijk. De
meisjes spelen bij GDC in Genderen.
Beide toernooien starten om 13u.
De klassenouders regelen het vervoer
en de begeleiding; via hen hoort u of
we vooraf gezamenlijk op school eten.
Het schoolvoetbaltoernooi voor groep
5 en 6 is op woensdagmiddag 8 april.
De teams zijn compleet en u ontvangt
hierover nog informatie.
Sporten na schooltijd
De komende weken zijn er op dinsdag
weer naschoolse sportactiviteiten in
sporthal de Iris voor groep 3 t/m 8
10 maart: 16 -17 uur
17 maart: 16 -17 uur
Inschrijven kan vanaf maandag 9 maart
op www.sportcoachaltena.nl

School-kerkdienst
a.s. zondag om 15.00 uur
in de Gereformeerde Kerk aan de dijk
Het thema is:

BOUWEN
We dragen allemaal ons steentje bij;
leerlingen, juffen en meesters
Ook beide Nieuwendijkse predikanten
bouwen mee aan deze
vrolijke en zinvolle dienst!

U en jullie komen toch ook?!!!!!
We nodigen je van harte uit voor het
Slotweekend 2020!!!
Wat dat is?
Een geweldig weekend in een kamphuis in het bos met leuke activiteiten en gezellige leiding,
georganiseerd door de Stichting Gereformeerd Jeugdwerk Nieuwendijk.
Dit jaar is het weekend van vrijdagavond 17 april t/m
de slotdienst in de Gereformeerde Kerk op zondag 19 april 2020.
Het weekend is voor alle kinderen van groep 3 t/m 8 van de basisschool.
Voor verdere informatie zie de uitgedeelde inschrijfformulieren.
Wil je mee? Lever dan de inschrijfstrook voor 20 maart 2020 in bij Erik Heijstek op Cactusstraat 20.
Er is plaats voor ongeveer 50 deelnemers, dus wees er snel bij!

