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Datum

12 april
16 en 17 april
17 april
19 april-3 mei
10 mei
13 mei

Activiteit

Schoolvakanties

2019-2020

Koningspelen

Herfstvakantie

21 okt 2019 – 25 okt 2019

Kerstvakantie

23 dec 2019 – 3 jan 2020

Voorjaarsvakantie

17 feb 2020 – 21 feb 2020

Paasvakantie

10 apr 2020 – 13 apr 2020

Meivakantie

27 apr 2020 – 8 mei 2020

Hemelvaart

21 mei 2020 – 22 mei 2020

Pinkstervakantie

1 jun - 2020

Zomervakantie

06 juli 2020 – 14 aug 2020

Laatste dag voor het invullen van
tevredenheidsonderzoek
IEP eindtoets groep 8
Paasviering
Mei vakantie
11:50-14:00 uur Groep 7/8 naar
techniek/Wolfsbos
Schoolarts spreekuur, ouders van
de betreffende kinderen worden op
de hoogte gesteld.

Oud papier
15 mei
J. Pol
G. Bouwmeester
M. Jager
Bert Schonewille
J. Pol
Vanuit de OR zijn we erg blij dat u mee wilt helpen met
het oud papier ophalen. De indeling staat hierboven
vermeld.
• Wanneer u onverhoopt niet kunt op de hierboven
geplande datum, dient u zelf voor vervanging
te zorgen.
• Het vertrek is om 18.30 uur bij school. Het oud
papier van de school staat aan de straat bij de
school en zit in blauwe containers.
• U krijgt een route (geven we aan uw kind mee),
deze graag weer terug naar school.
Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben dan
kunt u contact opnemen met Marleen Pol 06-30377345.
Namens de ouderraad alvast hartelijk dank voor uw
medewerking.

Koningspelen
Vrijdag 12 april houden we de Koningspelen. Deze dag
gaan we met alle groepen verschillende spelletjes doen.
Deze dag wordt centraal geopend met de Koningsdans
Pasapas op ons plein. U bent om 8.30 uur van harte
welkom deze dans te aanschouwen.
De leerlingen moeten gewoon hun eigen eten en drinken
meenemen.
Mocht u nog willen helpen deze ochtend, kunt u dit
aangeven bij meester Gert.

Paasviering woensdag 17 april
Op woensdag 17 april is de paasviering op school. De
leerlingen moeten wel eten en drinken voor de kleine
pauze meebrengen. We gaan samen lunchen, hier
hoeven ze niets voor mee te nemen.

Ouder/verzorger
tevredenheidsvragenlijst
HERINNERING
Wij zouden het zeer op prijs stellen
wanneer u uiterlijk 12 april de vragenlijst in zou willen
vullen.
Alvast hartelijk dank,
Team IKC Meester Siebering
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Groep 1 en 2
We zijn al een poosje in ‘de ban’ van de lente. Gelukkig
werkte het weer de afgelopen dagen ook lekker mee. We
ontdekken elke dag wel weer iets nieuws buiten.
Maar ook in de klas, zien we het zaaigoed groeien. De
bonen doen hun best om naar het plafond te groeien.
Deze plantjes gaan we nog voor de meivakantie in de
grond zetten in de moestuin. Samen met de 60+actief
groep. We hebben ook een verrassing gemaakt voor de
tuin. Maar dat gaan we nog niet verklappen! Mocht u toch
erg nieuwsgierig zijn, dan even in de gang kijken, waar de
jassen hangen…
Wilt u er even om denken bij binnenkomst, de voeten
goed te (laten) vegen? Dat scheelt hopelijk een boel zand
in de klas. De kinderen spelen namelijk ook graag op de
grond met de trein en duplo.
Alvast bedankt.
Groep 3, 4 en 5

Tijdens de buitengymles vorige week zijn we bezig
geweest met de stoepranden. We hebben in verschillende
teams potjes gedaan tegen elkaar. Het was erg leuk,
maar soms ook wel erg moeilijk!

Groep 6,7 en 8
Streetwise
Ook in onze groep is er aandacht besteed aan het
verkeersproject Streetwise.
De leerlingen moesten hun fietsbekwaamheid testen. Op
een uitdagend parcours werden verschillende
vaardigheden getest. We hebben gelachen, genoten en
veel geleerd. Tenslotte mochten we ook allemaal rijden op
een elektrische step. Dat ging hard!

Woensdag 3 april stonden de verkeerslessen van
Streetwise op het programma. Voor groep 3 en 4
betekende dit de les “blik en klik”. Blik van het uitkijken in
het verkeer, en klik voor het vastmaken van de
autogordel. Voor groep 5 was de les “Hallo Auto” aan de
beurt. We hebben veel geleerd over de remweg van de
auto en alle kinderen mochten zelfs een zelf ervaren hoe
dat remmen gaat. We hebben veel geleerd en hebben
allemaal ons oorkonde gehaald!
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1 april in de klas
De grappenmakers onder ons hebben weer kunnen
genieten op 1 april. Zo werden de batterijen uit de
afstandsbediening gehaald en waren er heel wat veters
‘los’.
Het hoogtepunt was de uitslag van de wedstrijd Ajax –
PSV.

Schoolvoetbal
Woensdag 10 april hebben we deelgenomen aan het
schoolvoetbal in Dalen. Bijna alle leerlingen van onze
groep deden mee aan dit toernooi. We hebben veel
plezier gehad. Beide teams wisten 1 wedstrijd te winnen.
IEP eindtoets
Dinsdag en woensdagmorgen 16 en 17 april hebben de
kinderen van groep 8 de IEP eindtoets.
De kinderen van de groepen 6 en 7 worden dan bij andere
leerkrachten ondergebracht.
We wensen groep 8 veel succes!

Kinderopvang
Agenda:
19 april
22 april
22 april t/m 3 mei
Verjaardagen:
14 april

Goede Vrijdag(geen peuteropvang
wél kinderopvang
2e paasdag gesloten
meivakantie

We gaan dan dansen op het grote plein en hebben
daarom ook geoefend in de klas op het liedje Pasapas.
Dat was gezellig!
Groep zes kwam vorige week ook nog voorlezen op de
groep. De kinderen vonden het heel leuk en luisterden
aandachtig.

We hebben een nieuw meisje in de groep. Gezellig dat je
er bent Britt!
BSO en kinderopvang:
We hebben weer veel
buiten gespeeld.
Aangezien we een paar
echte ‘knutselkinderen’ in
de groep hebben, werd er
weer veel geknutseld.
Vaak
verzinnen
de
kinderen zelf van allerlei
creaties, leuk om te zien!
Ook is er een paaswerkje
gemaakt. Een eierdoos
met een ei en een
kuikentje, het resultaat mag er zijn!
In de gymzaal werd er volop meegedaan aan een
beweegactiviteit. De gymzaal is sowieso erg favoriet dus
dat was een groot succes!

Niek (3 jaar)

Peuteropvang en kinderopvang
We zijn volop aan het werk over het thema ‘lente’. We
hebben uit de boekjes ‘Bobbi in de lente’ en ‘Rupsje nooit
genoeg’ voorgelezen. De kinderen waren dolenthousiast
over het kleine rupsje die door veel eten heel groot en dik
wordt en daarna een prachtige vlinder wordt. Sommige
kinderen weten zelfs al dat het ‘huisje’ van de rups ‘cocon’
heet! Dat is best knap! We hebben liedjes gezongen en
een mooie narcis geknutseld. Vrijdag zijn de
koningsspelen daarom hebben we deze week ook nog
een echte kroon gemaakt.
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