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AGENDA
Ma 8 april – Vr 12 april: Cito Entreetoets groep 7
Di 9 april: Kinderboerderij 1-2 C
Do 11 april: Kinderboerderij 1-2 D
Do 11 april: MR-vergadering
Vr 12 april: Koningsspelen en juffen/meesterdag
Di 16 april: Kinderboerderij 1-2 A
Do 18 april: Paasviering met continurooster (alle leerlingen om 14.15 uur vrij)
Vr 19 april t/m 3 mei: Meivakantie
1 APRIL
Op maandag 1 april hebben we alle kinderen van de groepen 3 t/m 8 voor de gek gehouden.
Alle leerkrachten hebben van groep gewisseld. We hebben aan de kinderen verteld dat de
leerkracht er niet was en dat zij deze dag van een andere leerkracht les kregen.
Een voorbeeld was: de juf van groep 3 stond in een groep 6 en begon na het vertellen van
de weekeindverhalen met een hele belangrijke spellingtoets. De woorden waren op niveau
van groep 3 en na drie woorden heeft de juf heel hard geroepen; ”1 april”. Om 9 uur hebben
alle leerkrachten de kinderen laten weten dat het een 1 aprilgrap was. Het was een
geslaagde 1 aprilgrap.
VERVANGINGSPROBLEMEN IN HET ONDERWIJS
Op dit moment hebben wij meerdere zieken collega’s. Wij gaan dan direct op zoek naar
vervanging voor de groep (het liefst hebben we een vervanger voor langere tijd). Meestal
lukt dit ook maar deze week hebben we ouders moeten vragen om hun kind thuis te houden.
Er was geen vervanging te vinden en we moesten deze maatregel nemen. Wij zijn hier ook
niet blij mee maar soms is het niet anders. Hopelijk is dit eenmalig. Zo niet, dan hopen wij op
uw begrip en medewerking.
NAAR DE KINDERBOERDERIJ NIJKAMPHOEVE
Groep 1-2 C gaat dinsdag naar de kinderboerderij en groep 1-2 D gaat donderdag. Dit vindt
plaats onder schooltijd.
Het is de bedoeling dat alle kinderen hun eten en pakje drinken in een plastic zakje met hun
naam erop meenemen. Geen drinkbekers a.u.b.
De kinderen kunnen het beste oude kleding en dichte schoenen/laarzen aantrekken. De
kleding kan vies worden bij het helpen op de boerderij.
In de les zit een voederrondje voor de dieren. De kinderen mogen hiervoor groenten/fruit
zoals; paprika, wortels, maïskolven, andijvie, appels meebrengen (geen brood, sla en kool).
JUFFEN EN MEESTERDAG – KONINGSFEEST
Op vrijdag 12 april vieren wij Koningsdag en tevens juffen en meesterdag.
Alle leerkrachten vieren in de ochtend hun verjaardag met de kinderen in de eigen groep. De
kinderen worden in de kleine pauze getrakteerd door de juf of meester.
In de middag vieren wij in de hele school de koningsspelen. De kinderen mogen deze dag
(oranje) verkleed naar school komen.

BERICHT VANUIT DE PEUTERSCHOOL LEYENBURG
Op maandagmiddag 8 april en woensdagochtend 10 april a.s.is de peuterschool gesloten.
Dit i.v.m. het gezamenlijke uitje op 9 en 11 april. Op deze middagen gaan we naar
kinderboerderij de Nijkamphoeve. De ouders en peuters verzamelen die middagen om 12.45
uur bij de uitgang van de peuterschool en om 13.00 uur gaan we lopen. Er is een aparte
brief meegegaan naar de ouders, heeft u vragen bel gerust of kom even langs.
CITO ENTRÉE GROEPEN 7
Vanaf maandag 8 april maken de kinderen van groep 7 de Cito Entreetoets. Deze toets zal
de hele week duren en zal in de ochtenden worden
afgenomen.
Wilt u ervoor zorgen dat uw kind deze ochtenden geen afspraak bij tandarts of dokter heeft?
KINDERKLIMAATTOP GROEPEN 7 EN 8
Wij zijn vrijdag naar het Museon geweest om mee te doen aan de kinderklimaattop. Daar kon
je de Philip de Roo prijs winnen. We moesten een mindmap en een rap maken over het
klimaat. Daarna een plan maken en presenteren aan de jury.
Ons plan voor de school is:
- handdoek/theedoek gebruiken in plaats van papieren handdoekjes
- het licht uitdoen, je kunt het daglicht gebruiken overdag
- afval scheiden
Groep 8b had de beste ideeën en we wonnen…..de Philip de Roo prijs!!!!! Geschreven door
Eray en Kevin namens heel groep 8b

LEYENBURGAANPAK
De komende weken staat voor de Leyenburgaanpak “algemeen” centraal.
We letten extra op de volgende afspraken:
- Ik ben beleefd en spreek met twee woorden.
- Ik wacht tot ik aan de beurt ben.
- Ik houd het materiaal en het meubilair netjes.
Vriendelijke groeten namens het team,
Rene v.d. Hoek
Karin Simonetti

