Geachte ouders,
Er is weer veel gebeurd de afgelopen weken en ook de komende weken zijn er weer hele leuke
activiteiten voor de kinderen. In deze nieuwsbr
Sport en spelochtend 13 april as.
Vrijdag 13 april as. is er een spel/sportdag voor alle kinderen van de school en wel in de ochtend. Wij
zijn een aantal maanden geleden benaderd door een student van het ROC-sport, Bas de Vries, met
de vraag of hij zijn eindexamenopdracht voor sport bij ons op school mag uitvoeren.
Het gevolg was dat wij samen met hem een leuke sport/spelochtend voor de kinderen hebben
bedacht. Deze ochtend is aanstaande vrijdag en de sport/spelactiviteiten zullen plaatsvinden in het
Noorderpark (net over de Ringweg). De kleuters en de groepen 3 worden met de bus gebracht naar
de plek waar zij gaan spelen, de andere groepen gaan lopend naar het park. Bij het
oversteken wordt extra hulp ingezet.
Voor de groepen 1 t/m3 staat het volgende op het programma:
- natuurbingo
- verstoppen/toversoep maken
- vrij spel
- boswachter Tim
Iedere activiteit duurt 15 minuten.
Voor de groepen 4, 5 en 6 is er de volgende activiteit:
De kinderen uit groep 4, 5, 6 zullen op avontuur gaan met de avonturenclub

Begeleiders gaan met kinderen op ontdekkingstocht in hun buurt. ”We gaan op zoek naar een
klimboom, hoe komen we over dat slootje, welke planten en dieren leven er in onze buurt, hoe bouw
je een hut en hoe maak je een pijl en boog. Het kan allemaal in jouw buurt en jij speelt de hoofdrol”.
Er wordt een combinatie gemaakt met sportieve vaardigheden zoals rennen, springen en werpen.
Voor de groepen 7 en 8 zijn de volgende activiteiten:

1. Skateboarden
2. BMX
De BMX-baan Ruigenhoek maakt onderdeel uit van het Skate- en Bikepark Ruigenhoek. De
race-waardige BMX track is in de zomer van 2015 geopend. Beginner of professional, de
baan is voor elk niveau toegankelijk. Het doel van de baan is om jongeren te stimuleren om
te gaan sporten en fietsen in het bijzonder.

Het is belangrijk dat uw kind die dag kleren aantrekt die vuil mogen worden en daarbij stevige
(sport) schoenen. Geen slippers! Wilt u daaraan denken?

Koningsdagviering
Vrijdag 20 april is de Koningsdagviering. Ook die dag staat in het teken van sport en spel en zelfs een
ontbijt! U krijgt daar nog nader bericht over.
Inspectiebezoek 16 april
Maandag 16 april bezoekt een van de inspecteurs van het onderwijs onze school. Zij doet dat in het
kader van een onderzoek naar Rekenen op de basisscholen. De inspectie heeft vele scholen gekozen
om aan dit onderzoek mee te werken, zodat zij met de gegevens die zij verzamelen een verslag gaan
maken. Dit verslag heet “de staat van het onderwijs”. Daarin schrijft de inspectie dit keer over het
rekenonderwijs in het basisonderwijs. De inspecteur zal bij een aantal groepen de rekenlessen
bekijken, gaat in gesprek met leerkrachten, een aantal kinderen uit groep 8 en met de intern
begeleider en de directeur.
Kinderen zijn op 16 april ‘s middags vrij
Zoals u al heeft kunnen zien in de agenda op de website en in Digiduif zijn alle kinderen op 16 april ’s
middags vrij i.v.m. een studiemiddag voor de leerkrachten
Meivakantie
Op 27 april zijn alle kinderen al vrij. Het is dan immers echt Koningsdag. De meivakantie duurt tot en
met 13 mei. Op 14 mei gaan de schooldeuren weer open.
Groep 8
Alle kinderen hebben hun advies voor het voortgezet onderwijs gekregen en zijn geplaats op een
school voor het voortgezet onderwijs. Binnenkort start de eindtoets van CITO. Veel succes allemaal!
Website!
Kijkt u op de website van de school voor heel veel informatie en foto’s!! Kijk op www.joan23.nl

