Nieuwsbrief april 2019

Agenda

4 april
5-6 april
12 april
16, 17 en 18 april
17 april
17 april
18 april
19 april t/m 5 mei

Theorie examen verkeer
groep 7
Speelgoed- en kledingbeurs
Koningsspelen
Cito groep 8
1
Passion
Praktijk verkeersexamen
Paaslunch om 14 uur uit
Meivakantie

Welkom
Noëlle Bout, Noah en Quinn van Geel worden in
april 4 jaar. We heten ze van harte welkom op onze
school en wensen ze veel leerplezier toe!
Koningsspelen
Onlangs heeft u een informatiebrief gekregen over de
Koningsspelen. Hier nog even kort het programma:
* Groep 1 (als u uw kind uit groep 1 hebt
opgegeven!) en 2:
8.30 uur: verzamelen bij Korfbalvereniging en
kunnen daar om 12 uur weer opgehaald worden.
Graag wat drinken en een pauzehap meegeven.
*Groep 3 t/m 8:
8.30 uur: verzamelen bij de Kogelvangers. Wilt u
voor een pauzehap en een een flesje water zorgen?
Tussen de middag blijven de kinderen op het
sportterrein. Wij zorgen voor de lunch. Om 14.00 uur
zijn alle kinderen uit en kunnen ze bij de
Kogelvangers weer opgehaald worden.
Roparun
Roparun team Willemstad in Touch (team 354) staat
voor een groep enthousiaste mensen vanuit
Willemstad, Helwijk en omgeving die in het
pinkersterweekend (810 juni) 2019 de
Roparun gaat lopen en
ook dwars door
Helwijk en Willemstad
zullen rennen.

De Roparun is een estafetteloop van Parijs naar
Rotterdam over een afstand van 530 km. Ons team
start met 8 lopers en worden tijdens deze sportieve
prestatie ondersteund door 14 teamleden. De
komende periode willen we zoveel mogelijk geld
inzamelen voor kankerpatiënten welke palliatieve
zorg ontvangen. En we hopen natuurlijk compleet en
zonder blessures de finish te halen!
Op vrijdag 29 maart zijn we langs gegaan bij alle
groepen (behalve groep 1 & 2) op beide scholen om
te vragen of de kinderen ons willen helpen om
sponsorgeld op te halen. De jeugd gaat tijdens de
Koningsspelen meedoen met een mini-Roparun! Geld
ophalen moet natuurlijk niet maar wordt wel erg
gewaardeerd. De mini-Roparun wordt op 12 april
gehouden van 13:00 tot 14:00 op de terreinen van De
Kogelvangers. Het zal worden begeleid door
verschillende teamleden van het Roparun team
Willemstad in Touch.
Het geld dat de
kinderen ophalen kan
aan de leerkracht
worden overhandigd.
Vinden jullie dat lastig
of vervelend dan
kunnen jullie ook direct doneren (aan de juiste groep)
via:
https://supportanddonate.com/charity/98/willemstadin-touch
Of nog beter: NL32RABO.0334.720.192 t.a.v.
Stichting Team Willemstad in Touch onder
vermelding van de klas & SchoolAlvast bedankt voor
jullie steun en bijdrage! Namen Roparun team
Willemstad in Touch!
Lege batterijen
U kunt vanaf nu uw lege batterijen inleveren op
school De daarvoor bestemde ton staat in de hal bij
groep 3 en 4. Spaart u mee? De opbrengst komt ten
goede aan een goed doel en onze school.
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Singel kids PASS!ON
De voorbereidingen voor de Singel Kids PASS!ON
zijn in volle gang. De kinderen oefenen onder leiding
van meester Ed en Herma Salomons, hard met
zingen.
Er zijn inmiddels filmpjes opgenomen en er gaat een
groot kruis getimmerd worden. Op onze
Facebookpagina is een filmpje gedeeld.
De voorstelling vindt plaats op woensdag 17
april om 19:00 uur op het grote schoolplein
van De Singel. Verwachte eindtijd is 20.00 uur.
Iedereen is welkom om te komen kijken: kinderen,
ouders, grootouders, kennissen. Iedereen is welkom
Voorafgaand is er vanaf 18:30 uur een optocht
waarbij een groot kruis van de Parade aan de haven
naar het schoolplein wordt gebracht, ook hier mag
iedereen gewoon bij aansluiten. Op vrijdag 12 april
wordt een Willemstadse interpretatie van de
Mattheüs Passion opgevoerd in de Koepelkerk. Voor
alle duidelijkheid: WIT is weliswaar
(mede)organisator van beide evenementen maar het
gaat niet om één en dezelfde voorstelling. Hier lijkt
wat verwarring over te zijn dus deze is hiermee
hopelijk weggenomen.
Wij kijken er naar uit om dit mee te maken!
Hulp gevraagd
Voor het op- en afbouwen van het podium hebben 3
ouders zich via Parro opgegeven. Het zou heel fijn
zijn als er nog een paar helpende handen extra zijn.
Graag even doorgeven aan de groepsleerkracht.
Paaslunch
De Ouderraad verzorgt op donderdag 18 april een
heerlijke Paaslunch. Wilt u hiervoor een bord, beker
en bestek meegeven? Graag voorzien van naam.
Deze dag zijn alle groepen om 14.00 uur uit.
Aansluitend gaat iedereen genieten van 2 weken
meivakantie.
Rapporten en portfolio
Denkt u aan het inleveren van het rapport en de
portfoliomap van uw kind(eren)? Dan kunnen we er
weer nieuwe werkstukken in stoppen.
Paastakken
We willen de school graag in Paasstemming brengen
en zijn op zoek naar Paastakken. Snoeit u uw boom
een dezer dagen dan hopen we dat u aan ons denkt.

Schoolfotograaf wijziging datum!!
In de vorige nieuwsbrief stond een foute datum. De
juiste data zijn: dinsdag 28 mei en woensdag 29
mei. We hebben nog maar 1 hulpouder die op deze
data kan helpen. Het is fijn als er nog meer ouders
zijn die willen helpen om de klassen naar de juiste
ruimte te brengen, vieze toetjes schoon te vegen enz.
Wie zou ons willen helpen? Als dank voor uw hulp
mag u met uw eigen kind(eren) gratis op de foto!
Opgeven kan bij juf Helma
(h.v.oorschot@dewaarden.nl) Graag vermelden welk
dagdeel u beschikbaar bent.
Op woensdag 29 mei tussen vanaf 12.15 uur kunnen
jongere broertjes/zusjes (die nog niet op school
zitten) op de foto. Broertjes en zusje die bij ons op
school zitten, worden uiteraard samen op de foto
gezet. In mei zullen wij u hier verder over
informeren, maar zet u deze datum alvast in uw
agenda!
De Nederlandse Kinderjury is begonnen!
Ieder jaar nemen in
Nederland
tienduizenden
kinderen van 6 t/m
12
jaar deel aan de
Nederlandse
Kinderjury.
Iedereen tussen 6 en 12 jaar kan meedoen. Kinderen
kiezen hun favoriete boek uit 2018. Er zijn twee
leeftijdsgroepen, die elk hun eigen winnaar kiezen: 6
t/m 9 jaar en 10 t/m 12 jaar.
Deelnemen kan door tijdens de 10 leesweken van 6
maart t/m 19 mei boeken uit 2018 te lezen. Op de
website van de Kinderjury kunnen kinderen de eerste
hoofdstukken van 50 titels lezen om te ontdekken of
ze het boek leuk vinden. Ook kunnen ze recensies
achterlaten over de boeken. Boeken uit 2018 die niet
op de Leeslijst staan doen ook mee. In de bibliotheek
hebben de meeste boeken die meedoen een
Kinderjury 2019 etiket op de rug van het boek, wel
zo gemakkelijk.
In de stemweek van 20 tot en met 26 mei kan er
gestemd worden. Op 26 juni worden de winnaars
bekend gemaakt. Meer informatie is te vinden op de
website van de Kinderjury: www.kinderjury.nl
Obstacle run
In de bijlage de uitnodiging voor een obstacle
run voor de kinderen vanaf 6 jaar met een
zwemdiploma. Het belooft een super uitdagend
parcours te worden! De obstacle run vindt plaats
op zaterdag 1 juni.
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Polderchallenge
De polderchallenge is een combinatie van mud, trail,
obstacles, survival en een flinke dosis fun. De finish
halen staat gelijk aan winnen.
De Stichting Polderchallenge Standdaarbuiten zijn
alweer gestart met het de organisatie van de 5e editie
oftewel het 1e lustrum !
Het is een tweedaags evenement op zaterdag 7 en
zondag 8 september 2019. Voor kinderen zijn aparte
rubrieken. Verdere informatie en inschrijven kan via:
http://www.polderchallengestanddaarbuiten.nl/
Jarigen april
5 april
5 april
14 april
18 april
19 april
24 april
24 april

Lisa van der Boon
Yoel Yosef
Hugo Baan
Martin Fransen
Noëlle Bout
Noah van Geel
Quinn van Geel

We wensen jullie een fijne verjaardag!
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