NIEUWSBRIEF 14 – 16 MAART 2018
CREAMIDDAG VRIJDAG 23 MAART
Aanstaande vrijdag is het weer zover. Een fijne CREAMIDDAG.
Tussen 13.30 en 14.30 uur zijn alle kinderen van de groepen
3 t/m 8 van De Vink creatief, sportief, wetenschappelijk óf
culinair…maar sowieso actief bezig op school. Wij kunnen daar nog best wat
hulp bij gebruiken! U kunt zich aanmelden bij juf Conny via:
c.schelvis.bsdevink@gmail.com
KANGOEROEREKENAARS AAN HET WERK
Donderdag hebben maar liefst 42 kinderen uit
de groepen 3 t/m 8 meegedaan aan de Kangoeroewedstrijd. Ze moesten
allerlei pittige maar leuke rekenopdrachten maken.
Op de website http://www.w4kangoeroe.nl (onder
‘oefenen’) krijgt u een impressie. Iedere deelnemer
aan W4Kangoeroe krijgt een certificaat en een
aandenken. Eind april weten we hoe de leerlingen
van De Vink het hebben gedaan. Even geduld
hebben dus.
VINKJE LEERT EEN VAK’ – een project over beroepen
Alle groepen zijn druk bezig met het project, zomaar een greep
uit alle activiteiten: Er zijn verschillende ouders in klassen
geweest om te vertellen over hun beroep. In groep 8 komen twee
politici praten met de kinderen. Ook bijzonder interessant en
leerzaam vanwege de naderende gemeenteraadsverkiezingen natuurlijk. In
iedere kleutergroep wordt over één bepaald beroep gewerkt, wanneer u daar
binnenkomt valt dit niet te missen. En groep 7 maakt kennis met het
ondernemerschap. Op dinsdagmiddag 27 maart kunt u alles zelf zien!
De tentoonstelling vindt dan plaats tussen 16.00 en 17.15 uur. U bent van
harte welkom!
CONTAINER MET BUITENSPEELGOED
In principe wordt de container met buitenspeelgoed op het bovenbouwplein
meteen na school afgesloten. Maar ook als dat nog niet gebeurd is, is het niet
de bedoeling dat er spullen uitgehaald worden door kinderen die nog op het
schoolplein wachten of spelen. Wilt u daar mét ons op letten? Dat waarderen
we enorm!
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LIJNBALTOERNOOI
Vrijdag had groep 7 lijnbaltoernooi. De kinderen speelden
super sportief en moedigden elkaar onvermoeibaar aan! Dat
maakt ons heel blij als school! En er werden ook nog 2
bekers mee naar huis genomen! Een 4e én een 2e plek!

Gefeliciteerd!
GROTE REKENDAG 2018
We rekenen wat af op De Vink! En
gelukkig niet alleen in boeken en
schriften. Op woensdag 28 maart
verandert de school in een pakhuis. Alle
kinderen (van de kleuters t/m groep 8!) gaan inventariseren, tellen, stapelen,
passen en meten, verplaatsen en coderen. We doen dit groepsdoorbrekend.
Het doel is kinderen onderzoekend te laten rekenen. Want …… zelf ontdekken
levert inzicht op. En niet onbelangrijk: het maakt rekenen leuk!
PASEN OP DE VINK
Op 29 maart ontbijten we weer heerlijk op school! Zoals ieder
jaar maken de kinderen voor elkaar een lekker ontbijtje klaar.
Maandag nemen de kinderen een brief mee naar huis mét een
invullijst. Deze ‘ontbijtlijst’ moet uiterlijk donderdag 22 maart
weer op school zijn. We trekken dan lootjes. En dan kan ieder
kind aan de slag om te zorgen voor een gezellig mandje met ontbijt voor……,
tja dat is geheim natuurlijk. Na het ontbijt is er een bijeenkomst in de aula
waarbij we stilstaan bij Pasen. Want ja, we hebben Goede Vrijdag en Tweede
Paasdag vrij…maar waarom is dat eigenlijk ook al weer?
KLEDINGINZAMELING
Ieder jaar rond Pasen steunen we een goed doel met een
inzameling. Vorige jaren was dit de Voedselbank. Dit jaar
steunen we graag de Club van Polen. Heeft u kleding over?
Alles is welkom: Kleine of grote maten, in of uit de mode,
het enige dat belangrijk is, is dat het schoon is en heel.
U kunt de kleding kwijt in het kraampje in de hal bij de
hoofdingang. Meer weten over de Club van Polen? Kijk op:
www.clubvanpolen.nl
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BALLEN…ALLEEN VÓÓR 8.30 UUR
Wij zien kinderen gráág bewegen! En we begrijpen heel goed dat het fijn is om
vóór school op het schoolplein met een bal in de weer te zijn. Dit is dan ook
prima…tót 8.30 uur. Tussen 8.30 en de bel doen we alle
ballen in de ban. Zo kunnen ouders, opa’s en oma’s, kleine
kinderen én medeleerlingen die tien minuten rustig kletsen,
rondlopen of tikkertje spelen zonder rondvliegende ballen.
We vertellen dit de kinderen maandag nog eens in de klas,
maar dan weet u het ook alvast weer.
REMINDER: TEVREDENHEIDSPEILING
Uiteraard is het aan u of u de anonieme
tevredenheidspeiling invult. Maar het zou jammer zijn als
het onbedoeld aan uw aandacht ontsnapt. Dit is best heel begrijpelijk namelijk
in ieders drukke bestaan. Daarom toch even dit geheugensteuntje.
LATER WIL IK RIDDER WORDEN
De kinderen van groep 5 had vrijdag hun maandsluiting. Wat deden ze
het goed zeg! De juffen waren terecht trots!
TOT SLOT…
…wensen we u een fijn weekend. Het is met de kou van dit weekend haast niet
voor te stellen, maar volgende week gaat in de nacht van 24 op 25 maart de
klok weer een uur vooruit! De zomertijd gaat dan in. Altijd even wennen, maar
ook weer een heerlijke voorbode van lente en zomer!
Met vriendelijke groet,
Team De Vink

