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Koningsspelen 2019

Agenda
Vrijdag 12 april vieren we in de ochtend de Koningsspelen.
Deze sportieve ochtend ziet er als volgt uit:
• 9:00: Openingsdans De Driemaster en de Wonderwijzer op
het plein door gr. 1 t/m 8 https://youtu.be/Ux2SYiBtrLM
• 9:15-10:20: groep 1 t/m 4 spelletjes onder begeleiding van gr.
7/8-leerlingen door beide scholen op het plein.
• 9:15-10:30: de groepen 5 en 6 gaan bootcampen in het park
onder begeleiding van een sportcoach en ouders.
• 10:30-11:40: de groepen 7 en 8 gaan bootcampen in het park
onder begeleiding van een sportcoach en ouders.
• Groep 1 t/m 6 zal in de overblijvende tijd o.a. gaan oranjeknutselen.

1 april: start Bag2School
4 april: verkeersexamen gr. 7
5 april: gastles Vrijheid gr. 7/8
10 april: Schoolvoetbal
12 april: Koningsspelen + finale
voetbal (?)
16 april: Bag2School wordt
opgehaald
16/17 april: IEP-toets gr. 8

U bent vanaf 8:50 welkom op het schoolplein voor koffie/thee en
de openingsdans.
Tips voor deze dag:
Kleding: groep 1 t/m 4 mag verkleed komen (de activiteiten zijn
binnen en buiten). Groep 5 t/m 8 in sportieve kleding (liefst in een
rood, wit, blauw of oranje shirt) dat vuil mag worden, denk hierbij
ook aan de juiste schoenen.
Bij slecht weer worden de activiteiten voor groep 1 t/m 4 binnen
gehouden en voor groep 5 t/m 8 in de Appelgaard (dan dus graag
sportkleding al aan, schone kleding mee en zaalschoenen).

18 april: continurooster met
paaslunch tot 14:30 en laatste
keer schoolfruit!
19 april t/m 4 mei: vakantie!

Water: voor de kinderen van groep 5 t/m 8 is het handig om een
extra flesje of bidon water mee te geven voor tijdens het sporten,
zeker als het zonnetje schijnt.
Insmeren: mocht het zonnetje schijnen dan is dit zo vroeg in het
jaar heel verraderlijk. Met sporten en bewegen is de kans dan
groot op verbranding, ook bij lage temperaturen. Graag dus thuis
al even insmeren!
We zijn nog op zoek naar 3 ouders die de spelletjes in het park
willen begeleiden. Graag doorgeven aan Gabriëlle of reageren op
de oproep op Klasbord!
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Activiteiten op Facebook
Wist u dat we actief zijn op Facebook? Onze school is de moeite waard om te delen!
Wij hebben onze eigen Facebookpagina: ‘obs De Driemaster Westwijk’ en juf Tini is een besloten omgeving gestart
‘Juf Tini natuurlijk’. Hier geeft ze leuke informatie over dingen uit de natuur die interessant zijn voor de kinderen: we
volgen haar moestuin, de eerste bijen en kikkers worden gespot en ze laat zien hoe de plantjes op school groeien met
prachtige foto’s erbij. Prachtig als toevoeging aan onze Eco-School en we zijn trots natuurlijk op zo’n betrokken juf!

Deze week en volgende week
kunt u weer de Bag2School
zakken inleveren!
Doet u weer mee?
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