CONTINUROOSTER
A.s. dinsdag 17 maart
draaien we weer een continurooster.
De leerlingen eten op school
(lunchpakket meenemen a.u.b.)
en zijn om 14.30 uur uit.
Groep 1-2
-A.s. maandag doen de kleuters mee
aan het project van Cultuurpunt Altena.
Het thema is "Door de ogen van de
fotograaf". De kinderen maken
spelenderwijs kennis en gaan zelf aan
de slag met de basisprincipes van
fotografie
-Dinsdag starten we met het nieuwe
thema uit schatkist "de Lente"
-We leren de letter ‘L’ van Lente.
Groep 3 en 4
In het kader van het project ‘Animeer!’
van het Cultuurpunt Altena gaan deze
leerlingen a.s. woensdag vanuit hun
eigen creativiteit een animatiefilmpje
maken.
Groep 7 en 8
A.s. dinsdag gaan de leerlingen in het
project van cultuurpunt Altena zelf een
hologram maken. Hierbij worden ze
uitgedaagd om creatief en innovatief
na te denken over de betekenis van
hologrammen en ‘nep versus echt’.
Ik eet het beter
De groepen 5 t/m 8 doen komende
week mee aan het project ‘Ik eet het
beter’. Met dit project willen we
kinderen stimuleren om te kiezen voor
gezond eten en snacken. Groep 8 krijgt
op donderdag 19 maart een klassenlunch en is daarom om 14 uur al vrij.
Informatiebrieven worden vandaag
verzonden aan de klassen.
Week van het Geld
In de week van 23 t/m 27 maart doen
we mee met de Week van het Geld. Op
woensdag worden er gastlessen
gegeven in groep 6 t/m 8.
Paasviering
Op donderdag 9 april is de Paaslunch
met een gezamenlijke viering. De
leerlingen zijn vanaf 13.30 uur vrij.

Huiswerk:
Groep 4:
20-03: Tafeltoets van 8
Groepen 5
03-04: Tafeltoets 1 t/m 10 door elkaar
(60 sommen in 4 minuten)

13 maart 2020
Website
De nieuwe website staat online! De
moeite waard om een kijkje te nemen.
Fietscontrole groepen 6 en 7
Vandaag zijn de fietsen van de groepen
6 en 7 gecontroleerd. De kinderen
hebben een kaart meegekregen met
daarop de eventuele gebreken.
Voor de leerlingen van groep 7 is het
noodzakelijk dat de gebreken
verholpen zijn op woensdag 1 april,
omdat zij anders niet kunnen
deelnemen aan het verkeersexamen!
De groepen 6 doen nog geen verkeersexamen maar voor hun veiligheid is het
natuurlijk minstens zo belangrijk dat
ook deze fietsen weer veilig gemaakt
worden.
Parro / Parnassys
Voor alle duidelijkheid melden we hier
het verschil tussen Parro-app en
Parnassysl. De Parro-app wordt
gebruikt voor berichten, oproepjes en
foto’s uit de groep van uw kind.
In het Parnassys Ouderportaal kunt u
de kalender uitgebreid raadplegen en
vindt u de toetsresultaten.
Indien u niet kunt inloggen bij één van
beiden (of alletwee) kunt u een mail
sturen aan:
a.groeneveld@regenboognieuwendijk.
nl
Agenda
16-03: Gr 1+2 Project Fotograaf
17-03: Continurooster tot 14.30 uur
Gr 7+8 Project Hologram
18-03: Gr3+4 Project Animeer
19-03: Gr 8 klassenlunch tot 14 uur
23/27-03: Week van het geld
Lied van afgelopen week:
Lied 415: Zegen ons, Algoede

Blokfluitlessen
Oefen goed op de liedjes ‘Boer, er ligt
een kip in ’t water’ en ‘Haal toch vlug
die kip er uit’.
Blazersklas
Oefen de hele bladzij ‘Showtime’.
Schoolfruit
Dinsdag; 1 tomaat
Woensdag; portie meloen
Donderdag: 1 peer
Kan er woen
Sporten na schooltijd
A.s. dinsdag zijn er weer naschoolse
sportactiviteiten in sporthal de Iris voor
groep 3 t/m 8 van 16 -17 uur.
Inschrijven: www.sportcoachaltena.nl
Schoolvoetbaltoernooi
Het schoolvoetbaltoernooi voor de
groepen 7 en 8 is afgelast. Zodra er een
nieuwe datum bekend is, laten we dat
weten.
Schoolkorfbaltoernooi
Op woensdag 13 mei wordt door ACKC
weer het schoolkorfbaltoernooi in
Almkerk georganiseerd. Nieuw dit jaar
is dat ook de kinderen uit de groepen 1
t/m 3 mogen deelnemen. Het toernooi
wordt gespeeld met een team van 4
spelers: 2 jongens en 2 meisjes en
eventueel een reserve. Op dit moment
zijn we aan het inventariseren welke
leerlingen willen meedoen. Mocht u
meer informatie wensen; juf Cristhel is
onze korfbalexpert en contactpersoon.
Zodra de teams gevormd zijn, gaan we
op zoek naar vervoer en begeleiding.
We houden u op de hoogte!
Timmerdorp
Naast deze Infoboog ontvangt u ook
informatie van het Timmerdorpcomité.
Kernwaarde komende week:

SAMEN

