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Inspectie
Vorige keer hebben we u al bericht over het voldoende inspectiebezoek
aan onze school. Inmiddels hebben we het voorlopige rapport
ontvangen. We scoren op alle onderdelen voldoende. We hebben ook
een aantal tips gekregen, die bespreken we a.s. donderdag met de MR
en pakken we op in het jaarplan voor komend schooljaar (bijv. de doelen
specifieker formuleren, het aftekensysteem voor groep 1/2 niet alleen in
de computer vermelden en bijhouden, maar ook in de groepsmap).
Het mooiste compliment: de sfeer en de taakgerichtheid is in groep 1/2
prima in orde!
Zodra het rapport definitief is, melden we het in de Nieuwsroos.

Afsluiting thema Leonardo Da Vinci en de Renaissance
Op woensdag 17 april van 13.30-14.30 sluiten we het thema Leonardo
en de Renaissance af met een kijkmiddag. U bent van harte welkom!
Ook welkom zijn opa’s / oma’s en andere belangstellenden. Dit thema
staat vooral in het teken van kunst, ontdekkingen en uitvindingen. In alle
groepen, van groep 1 t/m 8, is er enthousiast aan gewerkt.

Workshop groep 1/2

In het kader van ons schoolthema krijgen de kinderen van groep 1/2 een
workshop ‘Ik zie, ik voel’.
In deze workshop (via de Gruitpoort) draait het o.a. om verf en
schoonmaakmiddelen.
Deze dag graag de kinderen kleding aantrekken die vies mag worden!
We gaan er lekker tegenaan.

Bezoek Rijksmuseum
A.s. vrijdag, 12 april, gaan de leerlingen van groep 5 t/m 8 naar het
Rijksmuseum!
Omdat we die dag pas rond 18.00 uur weer terug zijn in Hengelo,
worden de kinderen (groep 5 t/m 8) pas om 9.30 uur op school
verwacht. (We moeten om 9.45 klaarstaan aan de Leliestraat).
Indien dit voor u heel lastig is, neem dan even contact op met de
leerkracht. We komen er dan samen wel uit.
De kinderen moeten voor deze dag zelf fruit, een lunchpakket en
drinken meenemen.
We hopen op een mooie, leerzame dag. Na afloop kunt u de foto’s
bewonderen via de facebook pagina van de klas!

Groente en fruit
Het fruit van deze week bestaat uit:
(woensdag vrij voor de kinderen)
Donderdag: een appel
Vrijdag: een stuk watermeloen

Verjaardag
Komende weken jarig:
22/4 : Finet de Berk (groep 1)
30/4: Amanda van Malsen (groep 7)
6/5: Jasmijn Stoverinck (groep 6)
Allemaal alvast van harte gefeliciteerd!

Welkom op school

Vanaf 22 april a.s. komt Finet bij ons op Rozengaardsweide.
We wensen Finet een hele fijne tijd en veel succes toe op onze school.
Van harte welkom Finet!

Agenda t/m 8 mei!
9 april:
10 april:
11 april:
12 april:

16 april:
17 april:
18 april:
19 april:
22 april:
26 april:

Groep 7 bezoek Kervel
Studiedag, alle leerlingen vrij
Praktisch verkeersexamen groep 7
20.00: MR vergadering
Bezoek Rijksmuseum groepen 5 t/m 8
(officiële datum Koningsspelen voor de basisscholen, wij
vieren het op 26/4)
Eindtoets groep 8
Eindtoets groep 8
13.30-14.30 : Kijkmiddag thema
studiedag team, alle leerlingen vrij
goede vrijdag, leerlingen vrij, team studiedag over rekenen
2de Paasdag, school gesloten.
koningsdag spelen, nadere info volgt.

29 april t/m 5 mei: meivakantie
6 mei:
8 mei:

Nieuwsroos 16
Hoofdluiscontrole
20.30: OR vergadering

Bijlagen: er zijn deze keer geen bijlagen

