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De landmacht was op school.
Op 8 mei stonden er 4 soldaten en een
indrukwekkend voertuig op de schoolpleinen.
De groepen 8 hadden een kennismakingsochtend met de landmacht. De soldaten
vetelden over hun werk, De kinderen hebben
hen het hemd van het lijf gevraagd. En het was
ook erg leuk om bijvoorbeeld de bepakking
van de soldaten te bekijken.
Overigens is er op 13 mei weer een dag
waarop allerlei hulpverlenende instanties zich
presenteren op de Esplenade.
Politie,brandweer,leger en ambulances en nog
veel meer zullen aanwezig zijn. Voor jong en
oud een feestje.
Koningsdag 2017.
Op beide locaties was het weer een
fantastische dag. Leuke spelletjes en
natuurlijk een springkussen. Veel kinderen
met oranje kleding. De koning was echt jarig.
12 mei : de dag van de Lion King.
Vandaag is de dag!!!
De kinderen zijn er klaar voor. Zij gaan de
musical an de Lion King in de middenzaal van
de schouwburg opvoeren. Alle kinderen gaan
onder schooltijd kijjken. De ouders – ook van
kinderen die niet optreden – zijn van harte
welkom bij de opvoering van 19.00 uur. Een
kaartje kost dan 3 euro p.p..

Talenten ontdekken en ontwikkelen.
Het Samenspel wil uw kind helpen om
haar/zijn eigen talenten te ontdekken. Of dat
nu op sportgebied is of op het gebied van
zang en toneel. Door het deelemen aan de
musical hebben de kinderen kunnen
ontdekken wat zij leuk vinden als het gaat
om dans,toneel of zingen . Als ze dat willen
kunnen ze hierna naar een leuke club. Op
sportgebied doen we weer aan verschillende
toernooien mee : onder andere handbal,
voetbal, peanutbal, korfbal en
avondvierdaagse. Ook hierin kunnen de
kinderen ontdekken wat ze leuk vinden.
Daarna kunnen ze hun talenten verder
ontwikkelen bij een club. Maar wij bieden
samen met de gemeente en andere scholen
van ASG een apart naschools
sportprogramma aan ( AKT).
Thema KUNST .
Het thema is afgesloten met een goed
bezochte tentoonstelling. De kinderen
vonden het fijn om hun werk aan hun (groot)
ouders te presenteren. De grote opkomst is
een stimulans voor de kinderen.
Inschrijven van 4-jarigen.
Als uw kind nog dit kalenderjaar 4 wordt ,
zouden we het heel fijn vinden als u het zo
spoedig mogelijk wilt inschrijven. Wij kunen
dan rekening houden met zijn/haar komst.

Sport , sport, sport…….
De groepen 3 en 4 behaalden een fantastische
2e plaats bij het peanutbaltoernooi (beebal) .
Het was leuk en sportief.Met een 3e plaats bij
het handbal bij HAVAS lieten de kinderen
van groep 8 van noord zich van hun goede
kant zien. Het was zoals elk jaar weer een
feestje.
Schoolreisjes.
30 juni gaan we weer op schoolreisje. Het
worden weer onvergetelijke feestjes. De
kosten zijn 28,00 per kind. Wilt u zo
vriendelijk zijn om dit bedrag voor 1 juni te
betalen?
Rekendag 2017.
Op midden is op 23 mei de Rekendag . Op
noord is dit op 16 juni. We “vieren” dit met
een rekencircuit. We kunnen uw hulp daar
heel goed bij gebruiken. U kunt zich opgeven
bij de leerkracht van uw kind.
Foto’s.
U kunt nog uw foto’s online bestellen. U heeft
hiervoor een brief met een inlogcode
gekregen.
. De kalender :

-

29 mei, 30 mei , 31 mei en 1 juni gaan we
weer lekker wandelen. De deelnemers van
de avond4daagse krijgen nog een brief.
15,16 en 17 mei gaat groep 8 midden op
Kamp naar de Ginkelduin
17,18 en 19 mei neemt groep 8 noord de
huisjes over
25 mei en 26 vrij ( Hemelvaart)
5-9 juni Pinkstervakantie

