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1 april
Er is dit jaar geen 1 april mop!

Pannenkoekendag
De kinderen van groep 8 hadden op 18 maart hun oma's en opa's uitgenodigd voor een
lunch met pannenkoeken.
Tijdens de lunch werden er stellingen over onderwijs en opvoeding besproken.
Het waren mooie gesprekken!
De Werkschuit vindt het belangrijk dat kinderen zich voorbereiden op de maatschappij en
de kinderen te vormen in waarden, normen en attitudes. De pannenkoekendag gaf daar
een mooie gelegenheid voor.

Fairtrade
Volgende week donderdag 7 april starten groep 6 en 8 met het Fairtrade project. Fairtrade
oftewel ‘eerlijke handel’ zorgt ervoor dat producten onder eerlijke handelsvoorwaarden
worden verhandeld met respect voor mens en milieu en dat handelsrelaties tussen boeren
en producenten langdurig zijn. Fairtrade Wijk bij Duurstede helpt ons met het project.
Donderdag 7 april komt er iemand uitleg geven over Fairtrade. De wereldwinkel wordt
hierbij betrokken en de leerkrachten geven een aantal lessen over de inhoud van het
Fairtrade-project. Bovendien werken de klassen aan creatieve opdrachten, die uiteindelijk
op donderdag 2 juni worden tentoongesteld op school.
We hebben hiervoor de hulp van ouders nodig. Zou u door kunnen geven aan de leerkracht
of u kunt helpen? Groep 6 werkt aan de Fairtrade-opdrachten op donderdagmiddag.

Explora
Op woensdag 6 april van 20.00 tot 21.00 is er een informatieavond op basisschool ’t Baken,
Kompas 2, over Explora, de externe plusklas van openbaar onderwijs Wijk bij Duurstede.
Gastspreker Cinda Kerstens zal meer vertellen over hoogbegaafdheid. Ook zullen enkele
ouders van hoogbegaafde leerlingen informatie geven. Hoe er in Explora wordt gewerkt,
komt ook aan bod. Heeft u belangstelling, u bent van harte welkom!

Inschrijvingen:
Nog niet alle inschrijvingen van de broertjes en zusjes zijn binnen. Wilt u een
inschrijfformulier bij Anja ophalen? Ook kunt u via onze site het inschrijfformulier invullen.

Schooltuin
Op zaterdag 12 maart is de schooltuin zomer klaar gemaakt. Gelukkig waren er heel veel
ouders én hun kinderen om ons te helpen. Met elkaar waren we in een paar uurtjes klaar!
Bedankt!

Schoolfotograaf
Op maandag 23 mei en dinsdag 24 mei komt de schoolfotograaf.
Er zal van ieder kind een aparte portretfoto worden gemaakt. Daarnaast wordt
er van elke klas ook nog een groepsfoto gemaakt. Verder bieden we u de mogelijkheid om
broertjes en/of zusjes samen op de foto te zetten.
Het kan zijn dat uw kind op maandag én op dinsdag op de foto gaat, houdt u rekening met
de kleding?
Wilt u een broer/zus foto met kinderen die niet op de Werkschuit zitten, dan is dit ook
mogelijk op dinsdag 24 mei van 8.00 uur tot 8.45 uur.

Pasen
Afgelopen donderdag hebben we de paaslunch op school gehad. Kinderen van de
bovenbouw begeleidden de jongere kinderen. Dit jaar zochten ze een plekje op in de klas.
Hierdoor werd er gezellig gegeten en gekletst. Het paasbuffet werd verzorgd door de
ouderraad en verschillende hulpouders. Hartelijk dank voor de hulp!

School van de toekomst
De kinderen van groep 7 maken duurzame voertuigen, die in de toekomst gebruikt kunnen
worden om naar school te komen. Zij hebben nagedacht over duurzame energie en hoe die
kan worden omgezet om een voertuig voort te laten bewegen. Hierdoor ontstonden o.a.
“auto’s”, robots, “vaartuigen” en “vliegtuigen” . Op 16 april ( in de Grote Kerk op de Markt)
tijdens de Markt van de Toekomst van 13:00 tot 17:00 uur is er een tentoonstelling van de
werkstukken.

Koningsspelen
Op vrijdag 22 april worden de koningsspelen gehouden. De organisatie is hard aan het werk
om alles geregeld te krijgen.
De groepen 1 t/m 4 hebben allerlei sportspelletjes op school.
De groepen 5 t/m 8 sporten op Mariënhoeve.
De kleuters zijn op maandag 18 april vrij en komen vrijdagochtend naar school.
De groepen 1 t/m 3 zijn vrijdag 22 april om 12.30 uur vrij!
We hebben uw hulp hard nodig. U kunt zich inschrijven bij de leerkracht van de groep die
u wilt begeleiden.

Eindtoets Cito
Op dinsdag 19 april start de eindtoets Cito voor de leerlingen van groep 8.
Zij zijn op dinsdag, woensdag en donderdag hard aan het werk. Op donderdagavond wordt
de After-Citoparty van 19.30 uur tot 22.00 uur gehouden!

Meivakantie:
Dit jaar is de meivakantie extra lang. Alle feestdagen zijn er in opgenomen.
Dit betekent dat we van woensdag 27 april t/m maandag 16 mei vrij zijn.
Op dinsdag 17 mei zijn we allemaal weer op school!

Agenda:
Datum

Activiteit

1 april

Koffie-inloop
Geen Grap

6 april

Stembureau

7 april

Verkeersexamen groep 7: theorie
Start Fairtrade-project groep 6 en 8

12 april

Project Afval Anne voor groep 4

14 april

Verkeersexamen groep 7: praktijk
Voorstelling Mevrouw Ophelia voor groep 4
(in Houten)

18 april

Kleuters vrij

19 - 21 april
22 april

27 april - 16 mei

Cito Eindtoets groep 8
Koningsspelen
(groep 1 t/m 3 op school tot 12:30 uur)
Vakantie

