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Project Kindcentrum Waldervaart ‘Kinderen van de wereld’
Vrijdag 13 april is de afsluiting van het KCW project ‘Kinderen van de wereld’. In de ochtend gaan kinderen van de NTS en
de Wegwijzer bij elkaar op bezoek om in de klassen te kijken wat er allemaal tijdens het thema gemaakt en geleerd is.
Zo gaan kinderen van groep 5 van de NTS op bezoek in groep 4/5 van de Wegwijzer en ontvangen wij de kinderen van
groep 6/7/8 van de Wegwijzer respectievelijk bij ons in groep 6 en in groep 7/8.
Ook ouders en andere belangstellenden zijn vanaf 12.00 uur welkom om in alle groepen te komen kijken.

Nieuws van derden
Gemeente Schagen: het event ‘Plek van Geluk’ gericht op leerlingen wordt georganiseerd speciaal voor de basisscholen in de
hele gemeente om uitleg te geven over geluksplekken. Tussen 13.00 en 14.30 uur organiseren wij speciaal voor basisscholen uit de
hele gemeente een interactieve middag voor leerlingen uit groep 6/7 in Alpha.
Bijzondere genodigden zijn de Burgemeester en ‘geluksprofessor’ de heer Leo Bormans.
Tijdens een feestelijke opening wordt er een gelukspakket uitgereikt bestaande uit o.a. een boek (‘Geluk voor Kinderen’) en een
spel (De Geluksvogels). Dit boek en spel kunnen gebruikt worden in de klas om het gesprek over geluk te voeren.
Van de Niko Tinbergen zullen de kinderen van onze leerlingenraad hieraan deelnemen.

Koningsontbijt en -spelen
Vrijdag 20 april worden het Koningsontbijt en de Koningsspelen georganiseerd. De kinderen van de NTS gaan hier samen
met de kinderen van de Wegwijzer aan deelnemen. De oudste kinderen van beide scholen organiseren de spelen en alle
andere kinderen zullen in gemengde groepjes meedoen.
Het ontbijt vindt plaats op de eigen school, waarna alle kinderen op het schoolplein van de Wegwijzer de warming-up
doen met het Kinderen voor kinderen lied Fitlala. U bent van harte welkom om dit te komen bekijken.
Aansluitend vinden de Koningsspelen plaats.

Nieuws uit de groepen
Groep 7/8: gisteren heeft groep 7/8 de ‘toekomststoel’ gebracht naar het bedrijf CHC in Den Helder. In het kader van
de Energy Challenge is de stoel door de kinderen gemaakt en zal nu als geheugensteun dienen tijdens vergaderingen van
CHC. Dit helikopterbedrijf heeft zich ook aan de Energy Challenge verbonden en wil toekomstgericht werken.
De kinderen hebben niet alleen de stoel afgeleverd en uitgelegd wat de versieringen op de stoel precies betekenen, maar
kregen ook een interessante rondleiding.

Groep 5/6: één van de meisjesvoetbalteams van groep 5/6 (en groep 4!) heeft gisteren meegedaan aan het schoolvoetbaltoernooi van Schagen. Het was een gemengd team met de Wegwijzer waarvan ook 2 meisjes meespeelden.
Onder een heerlijk zonnetje speelden zij 3 wedstrijden waarvan ze er 2 wonnen en 1 gelijk speelde. Dit resulteerde in een

eerste plek in hun poule waarmee ze door zijn naar de finalepoule op vrijdag 20 april. Meisjes en coaches: gefeliciteerd
met dit fantastische resultaat!
Komende woensdag 18 april zijn alle andere teams van de school aan de beurt en wij wensen ze net zo’n goed resultaat
toe. Al blijft meedoen uiteraard belangrijker dan winnen!

Wie zijn er de komende twee weken jarig:
De komende twee weken zijn de volgende kinderen jarig:
- 16-04 Beau (groep 5) 9 jaar en Alicina (groep 7) 11 jaar
- 22-04 Sam en Quinten (groep 6) beiden 10 jaar.
Wij wensen jullie alvast een fijne verjaardag!

Wat staat er de komende twee weken te gebeuren:
Vrijdag 13-4: afsluiting KCW project ‘Kinderen van de wereld’; vanaf 12.00 uur zijn ouders welkom.
Maandag 16-4: Ellen staat voor groep 1/2.
Dinsdag 17-4: IEP-eindtoets groep 8, Monique afwezig.
Woensdag 18-4: IEP-eindtoets groep 8, Cica staat voor groep 1/2.
Vrijdag 20-4 Koningsontbijt en -spelen.
Donderdag 26-4: de volgende Klieuw komt uit.

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

