Schooljaar 2014-2015

week 14

Agenda
Verjaardagen
Deze week zijn jarig:
01-04 Wiktoria Trefler (7 jaar)
02-04 Emily van Vliet (10 jaar)
05-04 Frans van der Reijden (9 jaar)

Gefeliciteerd en een fijne dag!

Koningsspelen
24 April a.s. worden de Koningsspelen
gehouden. Wij combineren deze dag met onze
sportdag.
De schooltijden voor deze dag zijn:
8.30 uur – 12.30 uur.
De middag zijn alle kinderen vrij!!

Maandag 30-03
Dinsdag 31-03
Woensdag 01-04
Donderdag 02-04

Vrijdag 03-04
Zaterdag 04-04
Zondag 05-04
Maandag 06-04

Groep 7 en 8 krijgen
rondleiding Kruisweg.
Paaslunch voor alle
kinderen
Goede Vrijdag
Alle kinderen vrij
Eerste Paasdag
Tweede Paasdag
Alle kinderen vrij

Welkom op school
Deze week start Boris Maas in groep 1-2
van juf Marja en juf Jeannette.
Veel plezier bij ons op school!

Kijkje in de Keuken
Dinsdag 31 maart a.s. mogen de
ouders/verzorgers van groep 3 in de groep
komen kijken.
U bent van harte welkom om 8.30 uur.

Vervolg Kijkje in de keuken
Noteert u alvast in uw agenda: groep 7
donderdag 9 april a.s. om 8.30 uur.
Groep 4 op donderdag 16 april om 8.30
uur.

Regel van de week
We praten op een vriendelijke toon met
en over elkaar.
Wilt u hier thuis ook aandacht aan besteden?
Dat stellen wij zeer op prijs.

Sportnieuws

Waterpolotoernooi
Zaterdag hebben wij wedstrijden gespeeld
van waterpolo. Wij vonden het erg leuk. In
ons team zaten Amal, Björn, wij, Elise, Roan,
Nisrine, Kevin en Giovanni. Dit waren ze
allemaal. De moeder van Bjorn ging ons
helpen en aanmoedigen. En Mirjam ging ons
ook helpen en schreeuwde heel hard naar
ons. Zo konden we het goed horen.
Wij hebben 5 wedstrijden gespeeld. Op ons
hoofd hadden we gekke kapjes. De kapjes
was om onze oren te beschermen tegen
harde ballen.
Wij hebben 1 wedstrijd gewonnen met 2-0.
En 3 wedstrijden verloren en ook een keer
gelijk gespeeld met 1-1. Wij hebben 2
medailles gekregen.
Groetjes van Annemijn en Josefien

De komende weken vinden er diverse
school sporttoernooien plaats.
KNVB Schoolvoetbaltoernooi
De jongens van groep 5 en 6 spelen a.s.
woensdag 1 april het toernooi bij v.v.
Rohda. Het start om 13:30.
Kom ze aanmoedigen!!
Korfbal
Woensdag 15 april is het school korfbal
toernooi voor groep 3 en 4. Verder
informatie volgt nog.

KNVB Schoolvoetbaltoernooi
Afgelopen woensdag hebben de jongens en
meiden van groep 7 en 8 op het veld van
v.v. Rohda ’76 het jaarlijkse KNVB voetbal
toernooi gespeeld.
Butahan, Remco, Dax, Mohammed, Sam,
Colin, Frank, Dejan, Marius, Abdulkhader,
Matthijs Mersid, Zakaria, Jet, Sterre, Klaske,
Tessa, Lotte v Doel, Sofie, Kristie, Savo,
Lotte Heins, Fardowsa, Dejana, Quinty en
Fathi deden hun uiterste best.
Het was een koude natte middag maar
desondanks waren er diverse supporters
aanwezig die de jongens en meiden
aanmoedigden. De jongens hebben
uiteindelijk de 2e plaats gehaald en de
meiden werden 3e. Goed gedaan allemaal.
Hierbij ook dank aan alle ouders die hebben
geholpen met coachen en het wassen van
de tenues.

