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Beste allemaal,
Het is 1e Paasdag. Waarschijnlijk bent u net klaar met een heerlijk paasontbijt;
croissantjes, eitje, verse jus… Dus nu even tijd om de Schakel van school te lezen!
Ook hier op school hebben we stilgestaan bij Pasen middels een Paasontbijt- en
viering. Een mooi moment om samen te zijn en ons te verdiepen in het thema
‘Vasthouden & Loslaten’. We kijken terug op een mooie voorbereiding en een
prachtige uitvoering van het ontbijt en de viering. Complimenten voor de
samenwerking van leerkrachten, ouders en kinderen.
We hebben nu te maken met een aantal vrije dagen en dat zit er voor de komende weken ook aan te komen. Het
is dus opletten waar en wanneer kinderen vrij zijn of een bijzondere activiteit gepland staat. Graag attenderen wij
u er dan ook op om de agenda nauwlettend in de gaten te houden. Mocht u er niet zeker van zijn, dan kunt u
altijd navraag doen bij de leerkracht.
Voor nu veel leesplezier!
Namens het team Jeanne d’Arc
Agenda
21 april
22 april
22 apr en 24 apr
25 april
26 apr.t/m 5 mei
6 mei
13 mei
23 mei
18 juni

2e Paasdag (allen vrij!)
Thema avond
Open Huis-dagen
Koningsspelen
Mei-vakantie
Studiedag
Rots & Water (ouders groep 4/5)
Schoolreisje groep 1 t/m 6
Schoolfotograaf

In dit Schakeltje:
- Koningsspelen
- Thema avond
- Open Huis dagen
- Schoolreisje
- Parkeren rondom de Brede School
- Nieuws uit de groepen
- Pablo
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Koningsspelen
Vorig jaar heeft de Koning de Koningsspelen uitgeroepen tot jaarlijks
terugkerend evenement op scholen. Ook dit jaar doet onze school mee
aan de Koningsspelen en voor het eerst: een wereldrecord dansen met
kinderen!
Deze dag bestaat geheel uit Sport & Spel. Uiteraard wordt iedereen in het
oranje verwacht.
Dagplanning Koningsspelen 2014
Tijd?
08.30 - 09.30
09.30 - 09.45
09.45 - 12.30
09.45 - 12.30
12.30 - 14.00

Wat?
Koningsontbijt
Recordpoging
Koningsspelen
Koningsspelen
Eigen programma

Wie?
Groep 1 t/m 8
Groep 1 t/m 8
Groep 1 t/m 4
Groep 5 t/m 8
Groep 1 t/m 8

Waar?
Speellokaal
Schoolplein
School/Plein
Sportvelden
School

Toevoeging: om ook de Koningsspelen voor groep 1 t/m 4 tot een goed einde te brengen, hebben we nog wat
materialen nodig. Hierbij een oproep voor blikken i.v.m. één van de onderdelen ‘Blikgooien’.
Thema-avond
Op dinsdag 22 april wordt er ’s avonds een thema-avond
georganiseerd. Deze zal wederom bestaan uit verschillende
Workshops. U kunt zich als ouder hiervoor intekenen. Tot op heden
hebben 10 ouders zich aangemeld. U bent nog steeds van harte
welkom om deze avond bij te wonen!
De opening van deze avond komt van een spreker over ‘Passend Onderwijs’ en gaat onder andere in op de
inhoud van passend onderwijs en wat dit betekent voor onze school en voor het onderwijs in het algemeen.
Openhuisdagen
Deze maand houden wij weer openhuisdagen. Op deze twee dagen is de school open voor ouders met kinderen
die nog níet op school zitten. Kent u nog ouders die op zoek zijn naar een school, dan kunt u hen wellicht
attenderen op deze openhuisdagen.
Deze dagen vallen op 22 en 24 april, van 9.00 – 11.30 uur.
Schoolreisje
In de vorige Schakel deden we nog een oproep voor spaarkaarten i.v.m. de schoolreis. Inmiddels hebben van
zowel de supermarkt als de bestemming van het schoolreisje te horen gekregen dat we daar deze spaarkaarten
niet voor in kunnen zetten. Mocht u nog aan het sparen zijn…Dank voor uw inzet! Gebruik deze spaarkaart
vooral voor uzelf en gezin voor een leuk dagje uit! van de sluier op…
Inmiddels is het schoolreisje voor groep 1 t/m 6 vastgezet op tijd en plaats. Deze zal plaats vinden op vrijdag 23
mei. We vertrekken op 8.45u en zijn rond 16.00u weer terug op school. In de volgende Schakel wordt verteld
wat de kinderen allemaal mee mogen/moeten nemen.
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Parkeren rondom de Brede School
In de Schakel van 1 november 2013 hebben wij een bericht uitgedaan
namens de gemeente Elburg. Hier werd dringend verzocht gebruik te
maken van de aanwezige parkeergelegenheden rondom de Brede
School. Dit ter voorkoming van een proces verbaal.
We zijn nu een aantal maanden verder en beide scholen (Blerck en
Jeanne d’Arc) merken dat auto’s regelmatig voor de school blijven staan,
met onoverzichtelijke en gevaarlijke situaties tot gevolg!
Bij deze doen beide scholen een dringend verzoek aan alle ouders om
gebruik te maken van de parkeergelegenheden aan de Blerckweg, Herenveldweg en Tiendmaatweg voor de
veiligheid van de kinderen. Tevens houden we hiermee rekening met alle omwonenden.
Nieuws uit de groepen
In de afgelopen weken hebben alle groepen zich voorbereid op de Paasviering. Iedereen kreeg de gelegenheid
om de eigen eetplek ‘op te leuken’ met een mooie versierde placemat of een andere eigen versiering. Met
gemixte tafelgroepen hebben we genoten van een gezamenlijk ontbijt in mooi versierde speelzaal. Na dit ontbijt
heeft groep 4/5 een viering uitgevoerd, waardoor we allemaal weer weten waar deze dagen voor staan. Iedere
groep heeft daarna de dag opeen eigen manier ingevuld.
Bij deze wensen wij iedereen nog Fijne Paasdagen! Binnenkort een compilatie met foto’s van het Paasontbijt.

Pablo Pissebed

In welk Paasei zit Pablo verstopt?
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