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Project Kindcentrum Waldervaart ‘Kinderen van de wereld’
Afgelopen maandag is het KCW project ‘Kinderen van de wereld’ geopend voor de peuters en kleuters. Er werd gezamenlijk
getrommeld en gezongen in de Wegwijzer. Vandaag waren de kinderen van de groepen 3 t/m 8 aan de beurt. Onder
leiding van meester Chris werd een vlaggenparade gehouden rond de zitkuil van de Tender, waarna meester Chris de
kinderen op verschillende ritmes liet meeklappen en trommelen.
Beide openingen waren erg leuk en vanaf deze week gaan de kinderen dus met het thema aan de slag. Volgende week
dinsdag bijvoorbeeld zullen er heel veel verschillende workshops plaatsvinden waaraan alle kinderen door elkaar aan
zullen meedoen. Ook dat belooft heel leuk te worden!

Nieuws van derden
Deze week is er geen nieuws van derden.

Paasvee: kinderen vrij vanaf 11.30 uur!
Woensdag 21 maart is de Paasvee tentoonstelling in Schagen. Die dag is de school een uurtje eerder uit (dus om 11.30 uur)
zodat u eventueel nog met uw kind(eren) naar de dieren kunt gaan kijken.

Nieuws uit de groepen
Groep 7/8: gisteren heeft een team meegedaan aan het 6x6 voetbaltoernooi op het Cruijff court bij het Regius College.
Begeleid door Robin (vader van Nick) die vanmorgen vol trots met de gewonnen award op school kwam. Zijn ze dan eerste
geworden? Nee, de gewonnen award is nog veel mooier! 5 Van de 7 scholen koos het team van de Niko Tinbergen uit als
sportiefste team, dus is de ‘Respect’ award aan ze uitgereikt. Lianne, Stan, Guus, Nick, Aurel en Daan we zijn supertrots
op jullie! Gefeliciteerd met deze prachtige prijs.

Groep 5/6: vandaag hebben de kinderen van groep 5/6 samen met een medewerker van de Groenling zwerfvuil opgehaald
rondom de school. Een initiatief om kinderen bewust te maken van het milieu.
Groep 7/8: ook de Mac Donalds is een soortgelijk initiatief gestart en dus gaan de kinderen van groep 7/8 volgende week
vrijdag daar in de buurt zwerfvuil verzamelen.

Wie zijn er de komende twee weken jarig:

De komende twee weken zijn de volgende kinderen jarig:
-

17-03
19-03
23-03
25-03
29-03

Britt (groep 6) 10 jaar
Sofie (groep 4) 8 jaar
Ali (groep 4) 8 jaar
Jelle (groep 4) 9 jaar
Jeaniek (groep 5) 9 jaar.

Wij wensen jullie alvast een fijne verjaardag!

Wat staat er de komende twee weken te gebeuren:
Donderdag 15-3: 20.00 uur OR-vergadering.
Dinsdag 20-3: workshops voor het thema ‘Kinderen van de wereld’.
Woensdag 21-3: Paasvee; vanaf 11.30 uur is de school uit!
Donderdag 22-3 Monique afwezig.
Dinsdag 27-3: tweede ronde workshops voor het thema ‘Kinderen van de wereld’.
Donderdag 29-3: de volgende Klieuw komt uit.

Namens het gehele team,
met vriendelijke groet,
Monique van Klaveren

