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Klas op Groen: het afval-lab
Twee dagen lang heeft het Afval-lab® op ons schoolplein gestaan om kinderen ‘een groene bril’ op te zetten. Dit Afval-lab®
is een rijdende groene, open te klappen caravan annex theater, annex lab, om afval te onderzoeken en te upcyclen.
Het was voor onze kinderen een boeiende plek om te onderzoeken, ontdekken en afval een tweede leven te schenken.
Daarnaast was er een pianist aanwezig die met de kinderen een workshop deed.
Aangezien het geheel naast mijn kantoor plaatsvond, heb ik twee dagen kunnen genieten van schaterlachende kinderen
en docenten Marije en Michiel die daar weer van genoten.

Nieuws van derden
Sportservice Schagen: Alle apen en ander klimliefhebbers opgelet: In de meivakantie organiseert Team Sportservice Schagen in
samenwerking met Sportfondsen een Apenkooi instuif in sportzaal de Waldervaart in Schagen. Het leuke is dat deze instuif niet alleen voor
kinderen is. Deze instuif is bedoeld voor jong en oud. Jongeren en volwassenen kunnen weer terug naar hun jeugd!
Wie heeft er geen mooie herinneringen aan de leukste gymles die er is? Apenkooien maakt het kind in je los! Jong en oud kunnen dinsdag
8 mei van 10.00 uur tot 14.00 uur hun hart ophalen in een super uitdagende apenkooi opstelling waar o.a. de stormbaan van Team
Sportservice Schagen in zal staan. De entree is € 3,- en deelname is op eigen risico.

Vakantierooster 2018-2019
De gezamenlijke MR van de Niko Tinbergen en de Wegwijzer heeft het voorgestelde vakantierooster voor 2018-2019
goedgekeurd. De vakanties zijn als volgt:
Herfstvakantie
22-10 t/m 28-10-2018
Kerstvakantie
24-12-2018 t/m 6-1-2019
Voorjaarsvakantie 18-2 t/m 22-2-2019
Tweede Paasdag
22-4-2019
Meivakantie
22-4 t/m 3-5-2019 (met daarin Koningsdag)
Hemelvaart
30-5 t/m 31-5-2019
Tweede Pinksterdag 10-6-2019
Zomervakantie
15-7 t/m 23-8-2019.
Daarnaast zullen er nog een aantal studiedagen worden ingepland. Zodra deze bekend zijn, geven we die aan u door.

Nieuws uit de groepen en van de ouderraad
Groep 3/4 en 5/6: In beide groepen is er een workshop gehouden over maskers maken. Ook dit was weer mogelijk
via de inbreng van KCARS. Hier onder ziet u het resultaat.

Groep 5/6: ook het tweede meisjesvoetbalteam van groep 5/6 deed het zo goed in de voorronde dat het was doorgedrongen tot de finalepoule op vrijdag 20 april. In de enige poule van 4 teams deden dus 2 van onze school mee!
Beide teams hebben het zo goed gedaan, dat ze als eerste en tweede in de poule eindigden! Alle teams kregen een mooie
beker en voor de nummer 1 is er wederom een vervolg; ditmaal in Alkmaar op woensdag 16 mei. We wensen ze daar
weer heel veel succes!

Het winnende team!
Ouderraad: op woensdagavond 16-5 stond onze Algemene Ouderavond gepland waarin de ouderraad de verantwoording
over het afgelopen schooljaar en de begroting van komend schooljaar met ouders bespreekt. Dit vindt dan plaats in de
vorm van een ‘open’ vergadering.
Aangezien op dit moment nog niet alle activiteiten vaststaan voor volgend jaar was het voor de ouderraad nog niet mogelijk
een begroting te maken. Dit zal op een later tijdstip plaatsvinden en op 16-5 zal er een reguliere vergadering zijn.
Ouderraad: de inschrijving voor de avond4daagse is vandaag afgesloten. De officiële inschrijving zal echter pas na de
meivakantie plaatsvinden, dus als u per ongeluk vergeten bent dit te doen, is de allerlaatste mogelijkheid maandag 14-5.

Wie zijn er de komende vier weken jarig:
De komende vier weken zijn de volgende kinderen jarig:
-

27-04
01-05
07-05
12-05
15-05
19-05
21-05

Ciline (groep 3) 8 jaar
Noa (groep 6) 10 jaar
Senna (groep 7) 12 jaar
Sil (groep 5) 9 jaar
Stefan (groep 6) 10 jaar
Aya (groep 3) 8 jaar
Deanah (groep 7) 12 jaar.

Wij wensen jullie alvast een fijne verjaardag!

Wat staat er de komende vier weken te gebeuren:
Vrijdag 27-4 t/m zondag 13-5: meivakantie!!
Maandag 14-5: groep 7/8 doet praktijkexamen op de fiets.

Woensdag 16-5: 20.00 OR-vergadering.
Maandag 21-5: Tweede Pinksterdag, dus een vrije dag voor iedereen.
Woensdag 23-5 Monique afwezig.
Donderdag 24-5: de volgende Klieuw komt uit.

Namens het gehele team, wens ik u een heel fijne meivakantie!
Met vriendelijke groet,
Monique van Klaveren

