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Nieuws uit groep 3 en 4
De afgelopen weken hebben de kinderen hard gewerkt aan het project water. We hebben mooie
onderwaterdieren gemaakt van papier-maché, lente werkjes geknutseld.
Op dit moment zijn we een mooi Moederdagcadeau aan het maken. Maar dat is nog een groot geheim!
We zijn ook naar de muziekvoorstelling 'de Gebroeders kist' geweest. Op allerlei verschillende
manieren en met verschillende materialen werd er muziek gemaakt. Het verhaal was erg grappig en de
kinderen mochten mee doen met de ritmes van de muziek. We hebben er van genoten!
Vorige week hebben we met elkaar de Koningsspelen gevierd. Deze ochtend vonden de kinderen super
leuk! We hebben gezellig met elkaar ontbeten en daarna de workshops gevolgd. Hulpouders bedankt
voor jullie inzet!

Ontbijt tijdens de Koningsspelen
Aanstaande donderdag krijgen de kinderen uit groep 3 en 4 fietsles op het plein. De kinderen moeten
hun fiets meenemen. Daarna nog een ochtend naar school en dan hebben we vakantie!!
Een heel fijne mei vakantie!!

De juf had een boekenpakket gewonnen en de kinderen mochten het uitpakken.

Lekker spelen in de klas met de Kapla.
Nieuwe foto’s op de website
Op de website van onze school staan weer een heleboel nieuwe foto’s.
Bijlagen
Flyer van activiteiten in de meivakantie.
Flyer van de zwemvierdaagse.
Brief hulpouders kinderpicknick WoutjeBrugge.
Resultaten van de MR-enquête rond de rapporten.

Praktische verkeerslessen
Elk jaar krijgen de kinderen naast de verkeerslessen in de klas ook
praktische verkeerslessen die gerealiseerd worden op het
schoolplein.
Vandaag kregen de groepen 6, 7 en 8 een les over de “dode hoek”.
Voor deze les kwam een vrachtwagen naar school.
Donderdagmiddag krijgen de groepen 3 t/m 5 een praktische verkeersles.
Zij moeten hiervoor hun fiets meenemen.
Voor deze middag zouden we nog wel wat ouderhulp kunnen gebruiken.
Als u tijd en zin hebt, kunt u dit opgeven bij de leerkracht van uw kind of
bij juf Odette, die momenteel in het wissellokaal zit.
Juf Odette
Voorlopig advies groep 7
De leerlingen in groep 7 krijgen vrijdag een brief mee met het voorlopig
advies voor de middelbare school. Na de meivakantie volgt een voorlopig
adviesgesprek met de ouders en kinderen. Die gesprekken zullen plaats
vinden in de week van 26 mei. In de brief worden tijdstippen vermeld
voor de gesprekken. U kunt uw voorkeur voor een tijdstip aangeven.
Juf Eva en juf Odette

Koningsspelen
Na een overheerlijk ontbijt hebben we met alle kinderen de
spieren opgewarmd met een Warming up, deze werd gegeven
door een instructrice van de Orange Wellness Club uit
Alphen aan den Rijn. Daarna waren er 3 workshop rondes:
turnen door Sportvereniging Kwiek & Lenig, dansen door Kids
4 motion en als laatste voetbal en hockey of spelletjes voor de onderbouw op het
Kleuterplein. Aan het einde kregen de kinderen nog een ijsje van de Ouderraad. Alle
hulpouders, sportverenigingen en onze Ouderraad hartelijk bedankt voor jullie inzet en hulp.
Het was weer een sportieve en geslaagde ochtend. Alle foto`s staan binnenkort op onze
website.
Luizen
Bij nog een aantal leerlingen zijn neten gevonden, ze zijn al hiervoor in behandeling.
Wilt u in de vakantie uw kind/kinderen goed blijven controleren en zo nodig behandelen.
Mocht u neten of luizen vinden dan graag een berichtje naar onze mail: or@esselyckerwoude.nl
We wensen iedereen een prettige vakantie,
De ouderraad
Belangrijke data voor de komende tijd
4 – 17 mei
Meivakantie
18 mei
Luizencontrole
26 mei
Schoolreisje
10 en 11 juni
Juf Eva werkt voor juf Odette

