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Dinsdag 9 april 2019

Verkeersexamen groep 7

Vrijdag 12 april 2019

Vrijdag 19 april t/m vrijdag 3 mei 2019

Koningsspelen
(groep 5 t/m 8 continurooster: 14.00uur vrij!)
Uiterlijke inleverdatum inschrijfformulieren
avondvierdaagse
Meivakantie

Zaterdag 4 mei 2019

Dodenherdenking – gedicht en kranslegging groep 8

Maandag 13 t/m vrijdag 17 mei 2019

Avondvierdaagse

Woensdag 29 mei 2019

Groep 1 t/m 8 op schoolreis!

Woensdag 17 april 2019

BELANGRIJK: Schoolreisgeld betalen!
Nog krap 2 maandjes en dan is het zover: schoolreis! In
de volgende nieuwsbrief maken we meer bekend over
onze schoolreis op woensdag 29 mei… Voor nu: denkt
u eraan om het bedrag over te maken? U kunt 30 euro
overmaken op IBAN NL52 RABO 032 91 82 781 ten
name van Ouderraad W.A. Scholtenschool te Foxhol.
Wilt u bij de betaling s.v.p. de naam en groep van uw
kind/kinderen vermelden? Alvast bedankt!
Koningsspelen
Op vrijdag 12 april zijn de
koningsspelen er weer. Een leuke
dag die in het teken staat van
sportieve activiteiten. De kinderen
starten deze dag met een ontbijtje
op school. Gezellig met elkaar. Aan
u willen we vragen of de kinderen
bij
voorkeur
nog
vandaag,
donderdag 11 april, bord, bestek
en een beker, voorzien van naam,
mee kunnen brengen. Anders morgenochtend.
Na dit gezonde ontbijt kunnen de sportieve activiteiten
starten. De groepen 1/2 en 3/4 krijgen een Judo-clinic
en gaan stoere zeskamp spelletjes buiten doen.
Voor de Judo-clinic willen we vragen of de kinderen
een oud t-shirt met lange mouwen en een lange
soepele broek mee kunnen nemen.
Natuurlijk wordt het prachtig weer (want dat hebben
we al vroeg besteld dit jaar) dus voor de spelletjes
buiten kan gewone kleding gedragen worden.
Wilt u uw kind aanmoedigen? Dat kan! De kinderen
van groep 1/2 spelen de spelletjes van ongeveer
9.15 uur tot 10.15 uur en de kinderen van groep
3/4 van 10.45 uur tot 11.45 uur.

De bovenbouw gaat 3 sportclinics volgen. Wat? Dat is
nog even een verrassing. Wel hebben ze allemaal een
fiets nodig aangezien ze naar de Julianastraat moeten
fietsen.
Tegen 13.00 uur is hun programma afgelopen en zijn
ze allemaal weer op school. Daar willen we hun
voorzien van een heerlijke warme pannenkoek.
Maar dit kunnen we niet zonder uw hulp. Wilt u voor
een aantal kinderen tegen 13.00 uur warme
pannenkoeken brengen? Dat zou fantastisch zijn. U kunt
dit even melden bij de juffen van de bovenbouw.
De bovenbouw heeft 12 april een continurooster. Zij
gaan door tot 14.00 uur.
Namens alle kinderen van de W.A. Scholtenschool alvast
bedankt voor uw hulp!
Gevonden voorwerpen
Komende dinsdag 16 april zullen er in de
gemeenschapsruimte de gevonden voorwerpen
uitgestald worden. Wilt u kijken of er iets van uw kind
tussen ligt? Na de 16e zullen we de gevonden
voorwerp mand legen.

Avondvierdaagse
Vorige week heeft uw kind een brief meegekregen
voor de avondvierdaagse.
Wij hopen dit jaar op nog meer inschrijvingen! Want
ondanks het verschrikkelijke weer van vorig jaar
hebben we het zo gezellig gehad.
Denkt u erom dat de inschrijvingen uiterlijk 17 APRIL
ingeleverd moeten zijn bij de leerkracht. (Graag
inschrijfformulier met inschrijfgeld in een gesloten
envelop voorzien van naam. Dit voorkomt een hoop
puzzelwerk voor de organisatie) Mocht u nu niet willen
lopen, maar wel deel willen nemen aan de
gezelligheid? Wij zijn nog op zoek naar
Ranjapostouders. Ook dit kunt u doorgeven aan de
leerkracht van uw kind.
High Tea groep 7/8
Wat was het een succes, de High Tea! We hadden heel
veel lekkere hapjes en juf had drinken en natuurlijk
thee meegenomen.
We hadden dit gedaan omdat we 1000 punten
verdiend hadden. Deze punten kunnen we verdienen
met taakgericht werken, samenwerken, opletten bij de
uitleg, etc.
We konden lekker smullen van bladerdeeghapjes,
sandwiches, koekjes, cake en nog veel meer.
Het was een geslaagde middag; op naar de volgende
1000!

Verkeersexamen groep 7
Donderdag 4 april heeft groep 7 het theoretisch
verkeersexamen gehad, we hadden vooraf flink
geoefend. Gelukkig is iedereen is geslaagd voor het
theoretisch verkeersexamen! Daardoor mocht heel
groep 7 deelnemen aan het praktisch verkeersexamen
op dinsdag 9 april. Ook voor het praktische deel si
iedereen geslaagd. Super gedaan allemaal, we zijn
trots op jullie!
IEP toets groep 8
Groep 8 heeft 16 en 17 april de IEP toets. We hebben
al geoefend hoe dat gaat met de IEP toets. Hoe ziet
een toets eruit, wat voor vragen zitten erin? Hoe maak
je dat? En heel belangrijk: oefenen om stil te werken.
Als bijlage bij de nieuwsbrief vindt u de ouderbrief en
de ouderbrochure, zodat u wat meer informatie
hierover heeft.

De kinderen mogen deze twee dagen een flesje water
mee om te gebruiken tijdens de toets en mogen tijdens
de toets kauwgom eten.
Als ze klaar zijn, mogen ze stil tekenen/lezen of een
spel doen op het chromebook. We maken geen
gebruik van telefoons, omdat we nu de chromebooks
hebben.
Groep 7 zal dinsdagochtend bij juf Dominique gaan
werken en zonder groep 8 gym hebben.
En op woensdag gaan zij werken in groep 4 en 5/6,
zodat groep 8 zich goed kan concentreren op de toets.
Ga op tijd naar bed, rust goed uit en laat zien wat je
kan, dan gaat het helemaal goed komen! Succes
allemaal!
Zaterdag 4 mei dodenherdenking
4 Mei is de dodenherdenking bij het monument naast
de parkeerplaats aan de Pluvierstraat.
Het is de bedoeling dat groep 8 hierbij aanwezig is.
Ook mogen andere leerlingen en ouders natuurlijk
hierbij aanwezig zijn.
Elian en Chloë dragen een gedicht voor namens onze
school. Lisa en Yara zullen de krans neerleggen.
De herdenking vindt plaats om 20.00 uur, zorg dat je
ruim van te voren aanwezig bent.
Project voeding
Bijna 4 weken hebben we in de hele school, ook in de
peuterspeelzaal, gewerkt over “Voeding”. In alle
klassen zijn zaden gepoot en daarna verzorgd. Er is

aandacht besteed aan zuivel,
aan groente en fruit, gezond
eten, E-nummers enz. En
natuurlijk hebben we dingen
gemaakt en geproefd.
Iedere klas heeft ook een
gerechtje gemaakt voor de
“tussendoortjeswedstrijd”. Een
echte jury, met daarin iemand
van de GGD, een kok en een
gezondheidsdeskundige,
hebben
de
gerechten
beoordeeld. Ze vonden dat alle klassen heel erg goed
gedaan hadden. (groep 1/2 won)
We zijn het project begonnen met een Quiz. Daarmee
ontdekten we wat we al van voeding wisten. In de loop
van de weken hebben we er van alles bij geleerd. Dat
was o.a. te zien en te proeven in de tentoonstelling op
4 april. De kinderen en de juffen vonden het erg leuk
dat er zoveel mensen zijn komen kijken.

Bezoek NME groep 1/2
De kinderen van
groep 1 en 2
hebben op 2
april een bezoek
gebracht aan de
Kinderboerderij
in Hoogezand.
De
kinderen
ontdekten
a.d.h.v.
korte
opdrachten
allerlei nieuwe dingen over kleine dieren. Ze mochten
konijnen en varkens aaien, veren met een loep
bekijken, cavia’s zoeken die zich verstopt hadden,
schapenwol voelen, kippen voeren en nog veel meer.
De kinderen vonden het erg leuk. Ook langs deze weg
willen we de ouders bedanken die ons gereden
hebben en de groepjes hebben begeleid.
De belevenissen van groep 3!
Afgelopen weken heeft groep 3 veel leuke dingen
beleefd. Uiteraard zijn we, samen met de rest van de
school, druk bezig geweest met het project voeding.
Leuk om te zien dat er zoveel kinderen en ouders op
donderdag 4 april kwamen kijken wat we allemaal
gedaan hebben.
Er is ook iemand nieuw gekomen in groep, namelijk
Wakoe Wakoe. De kinderen kunnen jullie hier vast
alles over vertellen!
Op 2 april
kwamen vanuit
het
Kielzog
Brigit
en
Maricée een
tekenen
muziekworksho
p geven in het
teken
van
meneer
Kandinsky. We
weten nu alles van deze bijzondere schilder en hebben
ook onze eigen Kandinsky-kunsten mogen laten zien.
Ten slotte was op 3
april juf Lisa jarig.
Dank jullie wel voor
de gezellige dag en
de lieve cadeautjes,
tekeningen
en
knuffels!

Bijzondere leerervaringen in groep 4
De
afgelopen
periode hebben we
weer
hele
waardevolle
leerervaringen
opgedaan.
Zo
maakten
we
opnieuw kennis met
Botje Bij. Deze bij
van
speelgoed
konden we zelf voorprogrammeren, zodat het een
bepaalde route op een speelveld kon afleggen.
Ook werden
we
weer
aangenaam
verrast
door
het magische
duo Maricée
en Brigit van
het
Kunstencentrum
‘t Kielzog in
Hoogezand. Zij
lieten de kinderen kennis maken met de werken van de
kunstschilder Kandinsky. Tijdens deze gastles ervaren
kinderen hoe het is om vanuit verbeelding en muziek tot
een unieke tekening te komen. Als leerkracht blijft het
fascinerend om te zien hoe kinderen in no-time de
wereld om zich heen vergeten en opgaan in de kunst!!
En gisteren hebben we een biologisch melkveebedrijf in
Onnen bezocht. Van rondleiding tot helpen in de
stallen, het voeren en
aaien van de koeien.
En zelfs even in een
echte tractor zitten.
Het was een heel
avontuur en heb veel
‘kleine boertjes’ in spé
voorbij zien komen!
Terugblik jeugdtoneel Actifoxjes
Na een succesvolle première in De Klabbe op vrijdag
15 maart, mochten de Actifoxjes ook hun toneelstuk “De
Betoverde Halsdoek” voor hun school- en klasgenoten
spelen op dinsdag 19 maart.
Het toneelstuk ging over een prins die een prinses wil
redden en daarvoor ‘toverkracht’ nodig heeft van een
betoverde halsdoek.
Wederom was de uitvoering een groot succes. De
kinderen en juffen in de zaal hebben genoten van het
sprookjesachtige toneelstuk. Sommige Actifoxjes waren
wel wat nerveus. Gelukkig speelden ze weer erg goed!
Helaas kon er door ziekte één speler niet meedoen,
maar gelukkig was daar Felien Oosting (uit groep 1)
om haar te vervangen als elfje Astera. Ondanks dat ze
zich daar niet op kon voorbereiden en het toch
eigenlijk best wel een beetje eng was, heeft ze dat
heel goed gedaan!

OPROEPJE…:
Omdat zo’n toneelstuk toch wel erg leuk is, heeft
Actifox besloten dit na de zomervakantie weer willen
organiseren!
Dus ben je 6 jaar of ouder? Heb je altijd al een keer
op het podium willen staan? Dan is dit je kans!
Voor de zomervakantie kun je je voor 15 juli 2019
opgeven bij de bestuursleden van Actifox,
Lisanne, moeder van Felien (groep 1)
Belinda, moeder van Lindsay (groep 3)
Magda, moeder van Angelina (groep 3) en
Michelle (groep 1)
Joke, moeder van Maya (groep 6) en Amy &
Faye (groep 1)

Dank aan de sponsoren
Nu we het project over voeding succesvol hebben
afgesloten zou ik toch graag een speciale dank willen
brengen aan onze sponsoren.
De Lidl in Sappemeer heeft ervoor gezorgd dat er in
alle klassen verse kruidenplantjes en potgrond
aanwezig waren. Dankzij de Jumbo in Martenshoek
hebben de kinderen uit groep 3 en 4 diverse
zuivelproducten kunnen proeven. Maar ook zorgden ze
voor alle ingrediënten die nodig waren voor de
gezonde/lekkere tussendoortjes.
En tot slot heeft de Albert Hein in Hoogezand
bijgedragen aan alle lekkere hapjes die u tijdens de
afsluiting in alle klassen werd aangeboden.
Sponsors nogmaals heel veel dank voor jullie gulle
bijdrage!!!

