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Koningsspelen

Pasen

Vrijdag 12 april zijn er op onze school
weer de Koningsspelen. De kinderen van
de groepen 1 t/m 6 hoeven pas om
9.30 uur op school te zijn en hebben om
12.00 uur vrij. De groepen 7 en 8 gaan
waarschijnlijk naar een Klimbos in
Oldenzaal. Verdere informatie volgt via
Klasbord.
De kinderen moeten de sponsorgelden
voor de actie Duchenne Heroes uiterlijk
komende maandag meenemen naar
school. Hopelijk kunnen we de mannen
een mooi bedrag geven. Een bedrag dat
voor het grootste deel gaat naar het
Duchenne Parent Project voor met name
onderzoeksprojecten voor nieuwe
geneesmiddelen, naar hulpmiddelen en
niet onbelangrijk naar betere zorg voor
kinderen met deze vervelende spierziekte.

Op vrijdag 19 april vieren wij het
paasfeest op school. Deze ochtend zullen
we eerst samen op school komen om
vervolgens de paasgedachte te vieren in
de kerk. Wanneer de viering in de kerk
voorbij is, zullen we op school
terugkomen om gezamenlijk pauze te
houden. Denken jullie eraan om de
vastenactie enveloppen deze dag weer
mee te nemen naar school.
Na de pauze willen we ook dit jaar weer
met alle kinderen van onze school een
speelgoedmarkt houden. Het is de
bedoeling dat de kinderen op vrijdag
19 april, 8 munten van 10 eurocent
meenemen in hun eigen portemonnee.
Tegelijkertijd brengen de kinderen
minimaal 2 stuks van hun eigen
speelgoed in een tas mee. Dit speelgoed
moet compleet en goed te gebruiken zijn.
Bijvoorbeeld: knikkers, kwartetspel,
puzzel, stripboekjes, auto’s, etui,
kettingen, etc.
Deze speelgoedmarkt wordt gehouden
van 10:45 uur tot 12:00 uur door de
gehele school, onder leiding van groep 8.
De kinderen verkopen dan hun eigen
speelgoed en zijn in de gelegenheid om
ander speelgoed terug te kopen. De
opbrengst van de speelgoedmarkt is,
evenals het geld uit de vastenactie
enveloppen, dit jaar voor de vastenactie.
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Eindtoets16
groep
disndag
mei8 en woe
Op dinsdag 16 en woensdag 17 april is er weer de landelijke eindtoets voor de leerlingen van
groep 8 van de basisschool. Scholen kunnen kiezen uit meerdere eindtoetsen. We hebben
gekozen voor de CITO-eindtoets. We wensen onze leerlingen veel succes toe en hopen op een
mooie score.

Schoolvoetbal 2019
20 Maart en 3 April is het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi gehouden. De jongens en meiden
deden mee met 3 teams (2 jongensteams en 1 meisjesteam). Op 20 Maart waren de
poulewedstrijden. Klim-Op 1 was daarin 1e geëindigd, Klim-Op 2 werd 2e en de meiden zijn 3e
geworden. Dat bepaalde tegen wie ze op 3 April moesten voetballen. De 2 jongens teams
wonnen de 1e wedstrijd en de meiden ook na een strafschoppenserie. Ze mochten dus
allemaal door naar de volgende ronde. Klim-Op 1 verloor helaas de 2e wedstrijd en mochten
dus niet door voor de 1e tot 4e plek, maar ze mochten nog wel voetballen voor de 5e tot 8e
plek. Klim-Op 2 had de 2e wedstrijd wel gewonnen en mochten dus strijden voor plek 1 tot en
met 4. De meiden hadden net als de vorige wedstrijd met penalty’s gewonnen en mochten dus
ook voor plek 1 tot en met 4 spelen. Klim-Op 1 won de 3e wedstrijd en konden dus 5e of 6e
worden, Klim-Op 2 verloor helaas in de halve finale, de meiden overkwam precies hetzelfde.
Klim-Op 2 en de meiden mochten nog voor plek 3 en 4 strijden maar helaas verloren ze allebei
deze wedstrijden en werden 4e. Klim-Op 1 won de wedstrijd voor de 5e of 6e plek. Zij werden
dus 5e. Ze hebben allemaal erg hun best gedaan. Een mooi resultaat voor alle 3 de teams!
Jort en Babette
Langs deze weg willen de ouders die onze teams hebben begeleid bedanken! Fijn dat er ook
veel ouders langs de zijlijn stonden om onze teams aan te moedigen.

Palmpasenviering
Zondagmorgen 14 april is er om 9.15 uur in de kerk een viering in teken van Palmpasen. Tijdens
deze viering mogen de kinderen in de optocht meelopen met hun eigen mooi versierde
Palmpasenstok. Alle kinderen zijn van harte welkom!

Het volgende Kuierjournaal verschijnt op vrijdag 19 april
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