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kriebelen
Na de Carnavalsvakantie werd weer gekriebeld. Ook nu bleek dat het kriebelteam van onschatbare
waarde is, er werden verschillende luisjes aangetroffen. Op ISY werd een oproep gedaan voor
versterking van dit team. Daar hebben we 2 reacties op gekregen, waar we erg blij mee zijn!
Heeft u (ook) interesse om te komen kriebelen, neem dan gerust contact met ons op!

Carnaval
Wat was het fijn om weer Carnaval te kunnen vieren op school! Alle kinderen waren mooi verkleed,
de groepen 1 tot en met 3 werden geschminkt, er werd gehost en gedanst. Het prinsenpaar Romi en
Lucas kreeg een “walking receptie” aangeboden waarbij ze werden overladen met cadeautjes.
Tot slot nog de optocht, geweldig hoeveel publiek er langs de weg stond. De optocht ging dwars door
de Maartenshof waar de kinderen door de bewoners enthousiast werden ontvangen. Al met al een
mooie variant van het Carnavalsfeest. Hopelijk kan het volgend jaar weer als vanouds worden
georganiseerd.

Triangel voor Oekraïne
Wat een overweldigend succes! Groep 8 heeft zijn beste beentje voorgezet om zo veel mogelijk
spullen te verzamelen voor de mensen in Oekraïne. Via ISY werd een oproep gedaan voor spullen,
de leerlingen namen deze dankbaar in ontvangst en sorteerden ze meteen door ze in de juiste doos
te stoppen. Van alle klassen kwamen leerlingen spulletjes brengen. Dank daarvoor! Ook een woord
van dank aan Gilbert Lucas (Studio U reclame) voor het vervoer naar de familie Vaesen op de
Breeweg waar vanuit het naar Oekraïne wordt getransporteerd. Complimenten voor de leerlingen van
groep 8 en voor iedereen die een bijdrage aan dit project heeft geleverd!

actie
Er werden, naast de actie van onze school, ook individuele acties door leerlingen opgezet.
Zo besloot Gigi uit groep 6 om zelf lege flessen op te gaan halen voor de mensen in Oekraïne. Van
het geld dat ze daarmee verzamelde heeft ze boodschappen gedaan en deze ingeleverd op school.
Twee dames die dit meekregen zetten dit op Facebook waardoor ze nog meer flessen kreeg
aangeleverd. Fijn dat ook individuele acties zoden aan de dijk zetten. Top Gigi!

rapport
Op donderdag voor de Carnavalsvakantie kregen alle kinderen van de groepen 3 tot en met 8 hun
rapport mee in een nieuw rapportmapje. Deze mooie mapjes werden gedrukt door drukkerij Schuren
uit Linne. Het verzoek aan u is om de mapjes mee terug naar school te geven, de rapporten mogen
thuis blijven.

Week van de Lentekriebels
Van maandag 21 tot en met vrijdag 25 maart is het
weer tijd voor de Week van de Lentekriebels.
In die week wordt schoolbreed gewerkt aan
onderwerpen als verliefdheid, waar komen baby’s
vandaan, weerbaarheid, gezonde relaties en
seksualiteit. Elke dag zal in elke groep een gesprek
of activiteit rondom dit thema plaatsvinden. Uiteraard
wordt vooraf weer een korte sketch verzorgd door
het duo Luf&You. Het thema van dit jaar is: je lijf is
van jou. Het gaat hierbij om het bespreekbaar
maken van seksueel grensoverschrijdend gedrag.
Daarnaast gaat het over het vragen en geven van
toestemming.

technieklessen
Wij zijn voor de dinsdagochtend nog op zoek naar 3 begeleiders van de technieklessen.
De lessen worden iedere dinsdag verzorgd tussen 8.30 en 11.00 uur. Deze zijn verdeeld over
verschillende leskisten met een duidelijke uitleg voor de begeleider.
Enkele voorbeelden zijn:
• drijven en zinken
• een stevig bouwwerk van papier
• hoe stevig is de brug
Heeft u interesse om een groepje te begeleiden, dan horen we dit graag
(claudia.vergoossen@innovo.nl)

bouwen
Tot onze grote schrik stond er maandag een wagen met stenen op onze speelplaats. De juffen wisten
niet waar die voor bedoeld waren, maar de kinderen wisten er wel raad mee!
"We bouwen een hondenhok", "we gaan de klas groter maken", "we bouwen een huisje op de
speelplaats". De stenen moesten samen uitgeladen worden en de kinderen gingen aan de slag.
De hele week is er al flink gebouwd en gemetseld en hebben we grote hijskranen gebouwd in de klas.
Donderdag mochten we nog meer stenen gaan halen op de Processieweg, dat was een heel
gesjouw. Met deze stenen erbij konden de kinderen nóg grotere muren bouwen.
Het thema BOUWEN is gestart!!!
We willen Niels Breedveld heel hartelijk bedanken voor de gesponsorde stenen!

handbal
Vandaag, woensdag 16 maart nemen leerlingen van onze school deel aan een handbaltoernooi in de
Jo Gerrishal in Roermond. In de ochtend komen de groepen 5 en 6 in actie, in de middag de groepen
7 en 8. In de volgende nieuwsbrief kunnen we u meer vertellen over deze sportactiviteit.

Nationale Pannenkoekdag
Aanstaande vrijdag neemt groep 7, in samenwerking met de Maartenshof, deel aan de Nationale
Pannenkoekdag. De leerlingen versieren een aantal placemats en maken een slinger om de
Maartenshof extra aan te kleden voor deze dag. De Maartenshof heeft speciale pannenkoekpannen
ontvangen en alle benodigdheden om een lekkere pannenkoekmaaltijd voor alle bewoners te
bereiden. De kinderen van groep 7 eten vrijdagmiddag natuurlijk ook gezellig samen pannenkoeken!
Wij wensen iedereen smakelijk eten!

