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Kalender
Ma 17 april
Di/Wo/Do 18/19/20 april
Vr 21 april
Za 22 april t/m zo 30 april
Di/Wo 2/3 mei
Do 4 mei
Vr 5 mei

2e Paasdag (alle leerlingen vrij)
CITO toets groep 8
Koningsdag / continurooster (BB 14:00 uur vrij)
Meivakantie (alle leerlingen vrij)
Schoolfotograaf
Studiedag (alle leerlingen vrij)
Bevrijdingsdag (alle leerlingen vrij)

Grote Rekendag
Kleine impressie van de Grote Rekendag in de groepen 3 en 4. Wat was het leuk om in iedere klas een
rekenonderdeel te doen.

Deze en andere foto’s van de Grote Rekendag kunt u op onze website bekijken.
Schoolfotograaf
De schoolfotograaf komt op 2 & 3 mei. Wij laten nog weten welke groep op welk moment
gefotografeerd wordt.
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Korenmaat
De Margrieten zijn naar de Korenmaat geweest. De kinderen hebben een les over de lente gehad.

Deze foto’s kunt u ook op onze website bekijken.
Schoolreizen 2017
De data voor de schoolreizen zijn bekend:
Groepen 1-2 gaan op maandag 29 mei naar het Land van Jan Klaassen
Groepen 3-4 gaan op maandag 12 juni naar De Waarbeek
Groepen 5-6-7 gaan op maandag 19 juni naar Dierenpark Amersfoort
U heeft vandaag, via uw mail, een brief ontvangen over de schoolreiskosten en mogelijkheden van
betaling.
Rozet
Het leukste aan het rozet vond ik het
erfgoedcentrum. dat is een museum in het
rozet en daar was het echt heel interessant en
leuk. vooral alle oude spullen en voorwerpen,
die in de grond zijn gevonden door de
Archeologen zijn echt cool. voor de rest vond
ik het uitzicht vanaf het balkon echt prachtig,
en in de bieb kan je van de glijbaan af. maar
die is pas om 1uur open zodat anderen
mensen kunnen gaan studeren.
Florine (Planeten)
Het leukste aan het rozet was het
erfgoedcentrum dat is een museum en we zijn
ook op het balkon geweest het rozet staat
voor kennis en cultuur en we gingen met zijn
allen van de Leuning af en er waren stoel
modellen er was ook een aardvarken als
beeld de meneer die dat beeld heeft gemaakt
heet Florentijn Hofman er zitten ongeveer
4000 roosjes op het gebouw en om 1uur is de
glijbaan open.
Thijs (Planeten)
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Giro 555
Leerlingen uit groep 6 Planeten zijn een actie gestart om geld in te
zamelen voor Giro 555 voor de hongersnood in Afrika. De flessen
kunnen op school worden ingeleverd.

Bericht van de OV

Schoolfruit
Komende week is al weer de laatste levering van het
schoolfruit. Schoolfruit.nl wil iedereen bedanken voor de
deelname.
Hiervoor stellen zij een gratis 2e bioscoopkaartje beschikbaar.
Dit is in de vorm van een 1 + 1 actie in samenwerking met
Universal Pictures. Dit jaar is de fantastische film ‘De Smurfen
en het verloren dorp’ uitgekozen. Wij hebben flyers ontvangen.
De groepen 1 t/m 4 Madelieven hebben de flyer vandaag
meegekregen. Helaas zijn er niet voldoende geleverd. Voor de
overige groepen worden nieuwe besteld. Deze zullen volgende
week uitgedeeld worden.
De kortingsactie is geldig vanaf 8 mei t/m 14 mei.
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Nog even dit.........
Peuteropvang bij Partou kinderopvang
Wist u dat?
- Partou naast kinderopvang ook peuteropvang aanbied?
- Partou VVE gecertificeerd is?
- Wij veel aandacht besteden aan de taalontwikkeling?
- Dat alle kinderen in Arnhem vanaf 2 jaar recht hebben
op opvang?
- Ontvangt u geen kinderopvangtoeslag? Dan betaalt de
gemeente mee aan 12 uur opvang per week?
- Partou een speciale peutergroep heeft waar uw kind
volop met leeftijdsgenootjes kan spelen?
- Peuteropvang een hele goede start is voor de
Basisschool?
- De kinderen van de peutergroep veel samen doen met
de kleutergroepen van de Lea Dasbergschool?
- U van harte welkom bent om te komen kijken?
- U meer informatie vindt op www.partou.nl?
Graag tot ziens!
Team Partou Emily Brontesingel

Doe jij mee met de Kanjertraining?
Heb jij moeite met vrienden maken? Of zou je wel eens wat meer durven zeggen? Krijg je wel eens te
horen dat je niet zo gek moet doen, of niet zo bazig? Dan is de Kanjertraining misschien iets voor jou.
De Kanjertraining is er voor ouders en kinderen. In de Kanjertraining leer je dat je helemaal goed bent
zoals je bent. Maar hoe je vervolgens ‘doet’ is misschien niet altijd even handig. We laten je met vier
gekleurde petten zien, hoe je op verschillende manieren kunt reageren op moeilijke of spannende
momenten. En je leert te kijken naar hoe anderen daar dan weer mee omgaan. Wat doe je als je
zenuwachtig bent voor een spreekbeurt? Wat is handig als je superboos bent op iemand? Wat doe je
als iemand iets heel naars tegen je zegt?
De Kanjertraining volg je samen met (één van je) ouders. Want ook jouw moeder of vader zouden je
willen helpen met wat jij moeilijk vindt, maar ze weten niet altijd hoe. Vraag het maar eens aan ze.
De Kanjertraining wordt gegeven door Tiny, Jacqueline en Hester. Meer informatie vind je op
www.praktijkjongleren.nl
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Ieder jaar zal er een opnieuw uitgegeven
prentenboekklassieker verschijnen voor slechts 2
euro, dat is toch te geef? Dit jaar start de actie voor
het eerst en wel vanaf vrijdag 7 april met het
geweldige prentenboek De Gruffalo van Julie
Donaldson en Axel Scheffler!
Dus haal vanaf vrijdag 7 april De Gruffalo in je
eigen boekhandel voor slechts twee Euro.
Doe mee en geniet van heel
veel voorleesplezier en ... wees er snel bij
want Op = Op!
Ik Wil Een Prentenboek! wil het plezier in het
voorlezen vergroten en mooi uitgevoerde boeken
met spannende en verrassende verhalen delen.
Want geletterdheid is belangrijk voor een kind,
schoolsucces en een kansrijke toekomst hangen
daar mee samenhangen.
En dat niet alleen, lezen en voorlezen geeft ook
veel plezier! En lezen, dat begint bij prentenboeken
voorlezen.
Koningsdagactiviteiten bij Winkelcentrum
Op donderdag 27 april zal op en rond het Winkelcentrum Rijkerswoerd het bol staan van de vele
activiteiten die hier georganiseerd worden voor jong en oud. Dankzij de nieuwe samenwerking tussen
de wijkvereniging, winkeliersvereniging, Jeugdland en voetbalvereniging ESA is er een uitgebreid
programma waaraan ook Rijnstad en Jeugdland een bijdrage leveren.
Het programma bestaat uit o.a. schiettent,
rodeostier, draaimolen, stormbaan, hennatatoeages
zetten, enveloppenspel en nog veel meer.

luchtkussen,

Ook kun je waterfietsen en genieten van een hapje
en drankje en er is muziek. De festiviteiten beginnen
om 11.00 uur en duren tot 15.00 uur.

Kleedjesmarkt
Voor de kinderen is er ook een kleedjesmarkt. Heb je nog oude
spulletjes waar je niets mee doet? Probeer ze dan te verkopen.
Neem zelf een kleedje mee. De deelname hieraan is gratis. Je
kunt vanaf 9.00 uur een plek voor je kleedje zoeken.
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