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Pasen:
Op donderdag 29 maart besteden we in een viering aandacht aan het
Paasverhaal. Middels liedjes en een verhaal, ondersteund met platen uit een
prentenboek, wordt het verhaal verteld van wat Jezus heeft meegemaakt in zijn
week in Jeruzalem. Maar vooral dat het net als in de lente dóórgaat, de natuur
bloeit weer op, en ook het verhaal van Jezus stopt niet na deze donkere
periode. Dat willen we kinderen meegeven.
's Middags vieren we Pasen met een Paasknutselmiddag. De kinderen zullen
als het goed is thuiskomen met mooie, vrolijke paasknutsels!
Voorleeswedstrijd:
Dinsdag 13 maart had ik (Madelief Spies) de voorleeswedstrijd. Ik was als
tweede aan de beurt. Ik vond het super leuk en spannend. En ik ben ook trots
op hoe het is gegaan. Helaas heb ik niet gewonnen. Ik vind het jammer, maar ik
had het niet beter kunnen doen!
Madelief
Kangoeroewedstrijd:
Afgelopen donderdag (15 maart) was het weer zover, de jaarlijkse
kangoeroewedstrijd. De kinderen van groep 5 t/m 8 die het een uitdaging
vinden om ingewikkelde rekensommen op te lossen, konden hieraan meedoen.
De kinderen van groep 5 konden de opdrachten in tweetallen maken, maar door
de groepen 6 t/m 8 moesten de opdrachten alleen gedaan worden. Ongeveer
45 kinderen hebben aan de wedstrijd meegedaan. In verschillende ruimtes was
het heel erg stil, om goed na te kunnen denken over de rekenopdrachten. Als je
klaar was met de opdrachten dan moest alles ingeleverd worden. Na afloop
kregen de kinderen een kangoeroepuntenslijper mee. De kinderen gaven
achteraf aan dat ze het leuk vonden om te doen, maar dat sommige opdrachten
echt moeilijk waren!
Alle kinderen van groep 5 t/m 8 mochten meedoen met een kleurwedstrijd (een
mandala tekening). De rekenopgaves en de kleurplaten zijn opgestuurd en we
zijn nu in afwachting of onze school in de prijzen is gevallen. Mocht dit zo zijn,
dan zullen wij dat zeker laten weten in de nieuwsbrief.

KNVB -SCHOOLVOETBALTOERNOOI
Vrijdag 30 maart is er weer het KNVB schoolvoetbaltoernooi. De wedstrijden
worden gespeeld op de velden van sc Angelslo aan de st Gerardusstraat 250 in
Emmen.
Wij doen mee met een elftal van jongens uit groep 7/8, een 7-tal van meisjes uit
groep 7/8 en een 7-tal van jongens uit groep 6.
Voor als u wilt komen aanmoedigen volgen hieronder de wedstrijdtijden :
Jongens groep 7/8 : 09.00 u, 10.30 u, 12.00 u. ( veld 1 en 2)
Meisjes groep 7/8 : 09.30 u, 10.30 u, 11.30 u. ( veld 6)
De finales worden 's middags gespeeld.
Jongens groep 6 : 09.00 u, 11.00 u. ( veld 6a) De finales om 12.00 u.
Meteen na deze wedstrijden volgt de prijsuitreiking bij de kantine
De kinderen die meespelen krijgen maandag het wedstrijdprogramma mee.
Ook kunt u informatie vinden op www.schoolvoetbalemmen.nl
Wij wensen onze teams heel veel plezier en succes ! Hup KAS !
PS : we zoeken nog ouders die na afloop de voetbalkleren zouden willen
wassen...
Alvast bedankt.
Groep 7 Fietskeuring en verkeersexamen
Op woensdag 28 maart is er voor alle kinderen van groep 7 de fietskeuring voor
het praktisch verkeersexamen op 15 mei. Je fiets moet namelijk goedgekeurd
zijn om deel te nemen aan het verkeersexamen op 15 mei. Op 5 april is het
theoretisch verkeersexamen voor groep 7. Hiervoor kun je ook thuis op de
bekende sites (o.a. VVN) oefenen. Veel succes en vergeet a.s. woensdag je
fiets niet!!
Schoolfotograaf.
Dinsdag 3 april komt de schoolfotograaf weer op school. Het advies van de
fotograaf is om de kinderen niet donker te kleden (zwarte of donkerblauwe
kleding komt op de foto minder goed uit). En stel dat het regent die dag dan is
het raadzaam om te zorgen dat uw kind met droge haren op school komt.
Vrije dagen:
Op vrijdag 30 maart, Goede Vrijdag, en maandag 2 april, Tweede Paasdag, zijn
alle kinderen vrij.

