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Afsluiting IPC
Vrijdag 22 maart was de afsluiting van IPC. Er waren veel ouders gekomen en ook opa’s,
oma’s, oudere broers en zussen, waardoor er een gezellige sfeer was! In groep 6 was er een
Kahoot! Dit is een zelf gemaakt quiz. Er werd fanatiek gestreden om de eerste plaats. In
groep 2 kregen ouders van hun eigen kind een lesje. In ’t Pleintje werden zelfgemaakte
scrunchen voor in het haar verkocht. Zo was er een afwisseling van activiteiten.

Project Vreemde Vogels

Het ei dat we op school hadden gevonden is opgehaald! Moeder vogel kwam haar ei zoeken bij ons
op school. Uit het ei kwam een mooi kuiken. Moeder en kind maken het goed.

OV
Onze oudervereniging is zeer actief! Ze hebben geholpen tijdens de open dag en zijn nu
bezig met de voorbereidingen voor Pasen en de avondvierdaagse.

De avondvierdaagse
De startdagen van de avondvierdaagse zijn bekend:
Maandag 3 juni

Groot Driene, plantsoen Zwavertsweg

Dinsdag 4 juni

Nijverheid, Lauraplantsoen

Woensdag 5 juni

Hasseler es, plantsoen P.Muyselaarstraat

Donderdag 6 juni

Centrum, de Markt
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Herhaalde oproep schoolbieb
Voor aankomend schooljaar zijn wij nog op zoek naar ouders die het leuk zouden vinden om
bijvoorbeeld 1 of 2x per maand in onze schoolbieb te komen helpen. Er wordt elk half jaar een nieuw
rooster gemaakt, zodat je tijdig weet wanneer je aan de beurt bent. Ook opa’s /oma’s zijn natuurlijk
van harte welkom om te komen helpen! Voor meer informatie kun je terecht bij juf Marlies in groep
6 of via m.vons@primatohengelo.nl

Verkeersexamen

Op 3 april doet groep 8 mee aan het verkeersexamen.
Het VVN theoretisch Verkeersexamen toetst of de leerlingen de verkeerskennis beheersen,
voldoende inzicht hebben in verkeerssituaties en of ze zich bewust zijn van het belang van
veilig verkeersgedrag. Maar de praktijk is minstens zo belangrijk. In de periode van maart tot
en met juni stappen veel kinderen ook op de fiets voor het VVN praktisch Verkeersexamen.
Tijdens het VVN praktisch Verkeersexamen toetsen we daarom of ze de kennis kunnen
toepassen en veilig gedrag vertonen in het echte verkeer.

Schoolfruit
Elke week wordt er vers fruit gebracht waar de leerlingen over het algemeen van genieten!
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Grote rekendag
Op woensdag 3 april is de grote rekendag. Groep 1 tot en met 7 doet hier aan mee. Kinderen
verkennen tijdens de grote rekendag situaties waarin sprake is van verhoudingen. Ook
komen meten en meetkunde aan bod. In groep 1 en 2 zoeken ze bijvoorbeeld uit hoeveel
kindervoeten er op een olifantspoot passen. Weet u het? Groep 7 gaat o.a. een kubus
vergroten.
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Schoolreis
Ook dit jaar is het weer gelukt om mooie locaties te vinden voor onze schoolreizen. Wij
hebben er al zin in! Noteert u de data alvast in uw agenda? De datum voor groep 1-2 volgt
binnenkort. Meer informatie over het schoolreisje ontvangt u op een later tijdstip.
Groep 3-4-5-6 gaat op 27 juni.
Groep 8 gaat 23 tot 26 mei.

Data
3 april

Grote rekendag 2019
Verkeersexamen groep 8

4 april

Oud papier

5 april

SWIMM groep 7/8

11 april

SWIMM groep 6

12 april

Koningsspelen: kinderen zijn om 13.00 uur vrij

19 april

Goede vrijdag. Leerlingen zijn vrij.

20 april t/m 3 mei

Meivakantie

3 juni t/m 6 juni

Avondvierdaagse
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Jarigen in april/mei
8
12
16
28
30

Thijmen Meijaard
Wieke de Lange
Elisa Eski
Ninthe Bokhove
Kihan Siamak

1
4
5
9
13

Roan Onland
Justin Bokhove
Sem Assink
Maro de Lange
Valentijn Dijkhuis
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