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Project ‘Muziek maestro’ geopend

Je kunt overal muziek mee maken. Met
onder andere pannen, kliko's en kratten
verzorgden de leerkrachten een
spetterende opening van ons schoolbrede
project. In alle groepen besteden we de
komende drie weken dagelijks aandacht
aan muziek, in allerlei vormen. Op 24
maart sluiten we tussen 18:00 uur en
19:00 uur het project af met een
tentoonstelling/ voorstelling voor alle
ouders. Fijn dat dat weer kan!

U ontvangt deze week het programma,
met daarin de tijden waarop de verschillende groepen optreden. In school kunt u dan ook
kijken naar de tentoonstelling, waarin de kinderen laten zien wat ze deze projectweken
geleerd hebben.

Nieuwe leerlingen

Stan is vier jaar geworden en nu mag hij eindelijk naar de basisschool. Hij geniet volop van
de verschillende activiteiten in de groep. De knikkerbaan, de Lego maar hij houdt ook van
buiten spelen met de kar of de fiets.

Suze is in de vakantie vier jaar geworden en mag nu samen met grote broer Jesse iedere
dag naar school. Ze vindt het heel leuk op school. De huishoek is favoriet net als lekker
dansen op muziek.

Evy is gestart in groep 7/8, ze is een vrolijke en gezellige meid in de klas. Evy kan het goed
vinden met de meisjes uit groep 7 en heeft het nu al erg naar haar zin in de groep.

Kunst Centraal groep 3/4

Aanstaande vrijdag, 18 maart, zijn we door Kunst Centraal uitgenodigd om het Calypso
Theater in Wijk bij Duurstede te bezoeken voor de voorstelling ‘Hieperdepiep Amboula’. De
voorstelling gaat over een feestje en wordt gespeeld door één man. Hij speelt zonder te
praten. We zijn benieuwd en kijken er naar uit. Fijn dat er al genoeg ouders zijn gevonden
om ons te vervoeren.

Kunst Centraal groep 5/6
Op 8 april en 3 juni vinden voor onze groep de Kunst Centraal lessen plaats. Het onderwerp
is Doodle3DLAB. Voor jullie als ouders, opa’s en oma’s zag de wereld er anders uit: Geen
computers, geen printers, geen internet. Door technieken te ontwikkelen is het nu mogelijk
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om 3D te printen.Daar was eerst de uitvinding van de computer, het internet, en de
gewone printer voor nodig!
De kinderen gaan hiermee aan de slag. We kijken er naar uit!

Verkeersexamen groep 7/8

Dit jaar doen de kinderen van groep 7/8 mee aan het verkeersexamen dat door Veilig
Verkeer Nederland wordt georganiseerd. Op dinsdag 29 maart doen de kinderen het
theoretisch verkeerexamen. Daarvoor oefenen de kinderen op school, maar ze kunnen ook
oefenen op de site en/of de app van VVN. https://examen.vvn.nl/oefenen

De kinderen doen op donderdag 14 april het praktijk examen. De route is aangegeven door
middel van bordjes, maar ze krijgen ook de route op papier, zodat ze zeker weten dat ze de
goede route oefenen.

Buitenlesdag

Clinic korfbal (groep 3 t/m 8)

Vreedzame school

Doordat de groepen weer gemengd mogen worden, kunnen de mediatoren weer aan de
slag. De komende weken werken we aan het volgende blok: we dragen allemaal een
steentje bij.

We willen graag dat de kinderen zich verbonden voelen met de klas en de school. Dat kan
alleen als we kinderen het gevoel geven dat ze er toe doen. Om dit te bereiken, hebben de
kinderen taken en verantwoordelijkheden.
Binnen de school is afgesproken waarover de kinderen mee mogen denken en beslissen.
Als de kinderen zich betrokken voelen bij de klas en de school, ontstaat een positieve sfeer.
Ze zijn dan gemotiveerd om deel te nemen aan wat in de klas gebeurt.

Versoepelingen corona regels

De versoepelingen nogmaals op een rij:

● Ben je besmet met het coronavirus? Dan ga je vijf dagen in isolatie in plaats van
zeven dagen, mits je 24 uur geen klachten meer hebt.

● Richtlijnen rondom groepsgrootte, gespreide pauzes en looproutes zijn vervallen.
● Ouders, verzorgers en andere externen mogen weer in de school; het halen en

brengen van de kinderen blijft zoals het nu is. U bent na schooltijd van harte welkom
in school om bijvoorbeeld het werk van uw kind te bekijken.

● Het is niet meer nodig om 1,5 meter afstand te houden. Basismaatregelen zoals
regelmatig handen wassen en voldoende ventileren gelden wel.

● Mondkapjes zijn niet meer nodig in de school. In het leerlingenvervoer is het nog wel
nodig om een mondkapje te dragen.

● Het dringende advies voor leerlingen (voor groep 6 t/m 8) en onderwijspersoneel om
twee keer per week een zelftest te doen blijft.

● U heeft vorige week de nieuwste beslisboom ontvangen. Mocht u twijfelen of uw kind
naar school mag, volg dan de stappen op deze beslisboom.

Definitief advies voortgezet onderwijs voor groep 8
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De kinderen van groep 8 hebben allemaal het definitief advies gekregen. Ze zijn aangemeld
bij de school van hun voorkeur. Begin april krijgen ze bericht of ze geplaatst zijn. De
komende tijd gaan we oefenen voor de Iep eindtoets, zodat ze de toets zo goed mogelijk
kunnen maken.

KEK-dagen

Donderdag 10 maart hadden de kinderen van de onderbouw een leuke, gezellige middag.
Het ging over Orfi en de wilde dieren. Orfi is een jongen die fantastisch mooi muziek
maakt. Zelfs de wilde dieren in het bos komen dichterbij en gaan erop dansen. Na het
verhaal gingen de kinderen dierenmaskers maken: kleuren, knippen en plakken. Het
resultaat was prachtig. Daarna hebben ze op de muziek van Bach gedanst met hun
prachtige masker op.

EHBO-les

Afgelopen woensdag hebben de kinderen van groep 7/8 de
eerste EHBO-les gehad. Tijdens deze les hebben de kinderen
geleerd dat je je zintuigen moet gebruiken om in te kunnen
schatten hoe je het beste hulp kunt bieden. In de volgende
lessen leren ze hoe ze kunnen helpen, zo leren ze verband
aanleggen en wat ze moeten doen wanneer iemand flauwvalt.
In juni gaan de kinderen officieel examen doen.

Schoolfruit
Vindt u het leuk om op donderdag te kijken naar de soorten schoolfruit van de komende
week, dan kunt u dit vinden op:
https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Deelname-2021-2022/De-wekelijkse-levering.ht
m
Onze leverancier is Verdi. Deze week ontvangen we bleekselderij, wortel en grapefruit.
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Fietsenstalling

In onze fietsenstalling staat een rek. Wij maken hier geen gebruik meer van. Wilt u dit
overnemen voor een kleine vergoeding (minimaal 25 euro), dan kunt u replyen op deze
mail. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt.

Vakantieregeling  schooljaar 2022-2023

De directies van de scholen in de gemeente Wijk bij Duurstede hebben
de schoolvakanties voor het volgend schooljaar als volgt vastgesteld:

Herfstvakantie            : maandag 24 oktober 2022 t/m vrijdag 28 oktober 2022
Kerstvakantie             : maandag 26 december 2022 t/m vrijdag 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie      : maandag 27 februari 2023 t/m vrijdag 3 maart 2023
Goede vrijdag/ Pasen : vrijdag 7 april 2023 t/m maandag 10 april 2023
Meivakantie               : maandag 24 april 2023 t/m vrijdag 5 mei 2023
Hemelvaart                 : donderdag 18 en vrijdag 19 mei 2023
Pinksteren:                 : maandag 29 mei 2023
Zomervakantie : maandag 10 juli 2023 t/m vrijdag 18 augustus 2023

De vakanties gelden voor alle scholen in de gemeente (Primair- en Voortgezet Onderwijs).

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

Voor nader informatie over de vakantieregeling kunt u contact opnemen met de directies van de desbetreffende
scholen.

N.B.
Wij wijzen u erop, dat leerplichtige leerlingen alleen in zeer uitzonderlijke gevallen, met voorafgaande
toestemming van de directie van de school, op een of meer dagen afwezig mogen zijn.

Het volgende Springernieuws ontvangt u maandag 28 maart.
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