Schooljaar 2014-2015

week 15

Agenda
Verjaardagen
Deze week is jarig:
07-04 Buglem Aksit (5 jaar)

Gefeliciteerd en een fijne dag!

Stichting 4 mei
Op 4 mei organiseert de Stichting een
Stille Tocht vanaf het Raadhuisplein,
vertrek kwart over zeven naar
begraafplaats Vredehof aan de
Noordzijde. Daar zal aansluitend de
herdenking plaatsvinden. Tijdens deze
herdenking is er muziek, zal burgemeester
Van der Kamp een toespraak houden en
worden er kransen gelegd. Na het 8uur
moment, Last Post en het Wilhelmus
wandelen de aanwezigen richting de
Wierickerschans. Vanuit Nieuwerbrug
wandelt men ook richting de Schans. Daar
aangekomen zal er een rondgang over de
Schans zijn, waarbij de bezoeker een
wandeling door de tijd maakt. Beelden van
1940 tot 2015. De kletzmerband Di Grine
Hertski zal die avond optreden in een van
de markthallen.

Maandag 06-04
Dinsdag 07-04
Woensdag 08-04
Donderdag 09-04
Vrijdag 10-04
Zaterdag 11-04
Zondag 12-04

Tweede Paasdag
Alle kinderen vrij

Kijkje in de Keuken
groep 7 8. 30 uur
Fietsles groep 3 en 4
Kinderkerk 9.30 uur
Eerste Heilige
Communie 11.00 uur

Maandag 13-04

Welkom op school
Deze week komen Tim Huldij en Ayoub
Bakkali in de groep van juf Paulien en juf
Martine.
Veel plezier bij ons op school!

Regel van de week
We luisteren naar elkaar en laten elkaar
uitpraten.
Wilt u hier thuis ook aandacht aan besteden?
Dat stellen wij zeer op prijs.

Vacatures GMR !!!
Door het vertrek van een aantal leden uit de GMR
aan het eind van het schooljaar ontstaan er
vacatures in de oudergeleding.
 Vind je het leuk om mee te denken en te
beslissen over bovenschoolse
beleidsaangelegenheden?
 Heb je tijd om zes vergaderingen per jaar
bij te wonen en voor te bereiden?
 Wil je eerst meer informatie over deze
vacatures?
Neem dan contact op met Marina van Kappel
marina.van.kappel@degroeiling.nl

Sportnieuws
De komende weken vinden er diverse
school sporttoernooien plaats.

Pannenkoekendag
Bedankt pannenkoekenbakkers, bedankt
dranken verkopers, bedankt organisatoren,
bedankt opbouwers, bedankt opruimers,
bedankt aanwezigen!
Zonder alle hulp van jullie had deze dag
nooit zo geslaagd geweest als dat het nu
was.
Er werd volop gesmuld van de overheerlijke
pannenkoeken, lekker wat drinken en dan
maar hopen dat het gekochte lot een prijs
oplevert.
Toen bleek dat de kookplaatjes de vraag
naar pannenkoeken niet aan kon stonden er
weer vele ouders klaar om thuis de pan op
het vuur te zetten en de overheerlijke
pannenkoeken kant en klaar naar school te
brengen zodat niemand iets te kort kwam.

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.

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!!

De pannenkoeken gingen zo hard dat we de
tel zijn kwijt geraakt. Maar het waren er
heel veel!
Het Rad van Fortuin! De gesponsorde
prijzen waren weer volop aanwezig. De
loten werden in overvloed gekocht en
iedereen zat gespannen af te wachten of zij
een van de gelukkige waren.
Er was voor ieder wat wils, van bidon naar
kookboek voor kinderen, van dvd naar
bekers, maar ook een spelcomputer en de
mobiele telefoons. Genoeg reden om een
lootje te kopen.
De opbrengst is bestemd voor het
opknappen van het schoolplein. Juf Chanine
zal duidelijk maken waar het geld aan
besteed wordt.

Circustheater met Meatball & van
de Camp, kijk en doe mee!
Pavlof en Janosh, broers, de laatste twee
rondtrekkende circusartiesten van het
befaamde Cirkia Bohemia. Papa en mama
te oud om te reizen, de zussen getrouwd
en weg uit het circusleven.
Door heel Europa en omstreken toeren ze
met hun olifant en overal zetten ze het
circus op.
Pavlof heeft echt circusbloed, hij is de
baas. Janosh maakt muziek en is een
dromer. Door hun rondzwerven is het duo
een beetje vreemd geworden en dat kan
behoorlijk uit de hand lopen. Kijk uit! Cirkia
Bohemia, niet-normaal circustheater van
de bovenste plank!
En nog leuker, na de voorstelling mag jij de
circusartiest zijn. Kinderen mogen na de
voorstelling zelf circus spelen. Dus altijd al
gedroomd van een circuscarrière of lijkt
jou het gewoon leuk. Kijk mee en doe
mee! Dit is je kans!
Zaterdag 11 april om 14.30 uur. Kaarten à
€ 8.00 zijn verkrijgbaar aan de
theaterkassa van het Evertshuis,
Julianastraat 4 in Bodegraven. Meer
informatie en reserveringen: 0172-618484
/ www.evertshuis.nl

Vervolg Kijkje in de keuken
Noteert u alvast in uw agenda:
Groep 8 dinsdag 14 april om 8.30 uur
Groep 4 op donderdag 16 april om 8.30
uur.

