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Onze voorleeskampioen Merel uit
groep 7 moest afgelopen zondag 18
maart voor de kwartfinale naar de
OBA in Amsterdam. Deze keer waren
er 12 kandidaten en mocht Merel als
vierde het toneel op. Ze deed het ontzettend goed!!
Het was erg leuk om te zien dat haar
klasgenoten mee waren om haar aan
te moedigen. Helaas zat Merel niet bij
de 2 kandidaten die door gaan naar
de halve finales.
Maar....... volgend jaar nieuwe ronde,
nieuwe kansen!! Je hebt het top gedaan Merel!!

Inhoud:




Korte Pioniersweetjes
Belangrijke data
Van de leerlingenraad
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Belangrijke data
Datum

Activiteit

Woe. 21 maart

Op bezoek bij de boer groep 7

Do. 22 maart

STUDIEDAG ALLE KINDEREN VRIJ

Woe. 28 maart

De Grote Rekendag groep 1 t/m 8

Vrij. 30 maart

GOEDE VRIJDAG alle kinderen vrij

Ma. 2 april

2e PAASDAG alle kinderen vrij

Woe. 4 april

Lentepad groep 1/2

Do. 5 april

Koffie-ochtend ouders/directie
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Van de leerlingenraad
Op vrijdag 9 maart heeft de leerlingenraad, samen met de directeur,
voor de derde keer vergaderd dit
schooljaar. We hebben tijdens deze
vergadering de vorige twee notulen
doorlopen om de stand van zaken
per punt te bepalen.
Het volgende is besproken:
1. De ideeënbus hangt en is bekend
onder alle leerlingen van de bovenbouw. De kinderen weten al goed de
weg richting deze bus te vinden en
dat is mooi. Dit heeft de leerlingenraad goed georganiseerd.
2. De dramalessen zijn gestart in
groep 8 en eventueel wordt er bekeken of de dramalessen opgenomen
kunnen worden op de creatieve middag. De vorm van de creatieve middag is nog niet rond, dus we kunnen
nog niet bepalen of dit haalbaar is.

3. Twee leden van de raad gaan samen met de directeur op vrijdag 23
maart naar de beheerder van de
Meent om afspraken te maken over
het jaarlijkse Pionierspodium.
Dit Pionierspodium krijgt dezelfde formule als vorig schooljaar, omdat dit
goed bevallen is.
4. Het onderwerp 'afwisselende' gymlessen mag van de actielijst, omdat
we iedere maand een erg leuke clinic
hebben. Tevens worden daarnaast
ook nog andere clinics georganiseerd. Tot slot vinden de leerlingen
dat juf Martine afwisselende gymlessen geeft. Kortom, de gymlessen verlopen naar tevredenheid en zijn afwisselend genoeg.
5. Het buitenspeelmateriaal kan ook
van de actielijst. Na de zomervakan-

tie is één van de twee pleinen vernieuwd. In de week van 5 maart zijn
er tevens nieuwe buitenspeelmaterialen uitgedeeld (en dat was echt wel
veel) aan de groepen 3 t/m 8. Het is
goed ontvangen door de leerlingen
en het buitenspelen heeft hierdoor
weer een extra impuls gekregen.
De volgende vergadering is op donderdag 26 april om 11.00 uur.
De ideeënbus wordt een week van te
voren geleegd (de week van 16 april)
en er wordt een overzicht gemaakt
van de ideeën uit deze bus. Dit overzicht wordt vervolgens een bespreekpunt op de agenda van 26 april.

Gezonde traktaties
Yeah! We zijn weer een gezonde
traktatie verder voor het Bubbelvoetbal, dankzij Jawad uit groep 5. Hij is
17 maart tien jaar geworden en
deelde heerlijke gezonde stokjes uit!

Roos uit groep 3 vierde haar 7e verjaardag met hele gezonde muffins.
Zonder suiker maar met havermout
en verschillende soorten fruit. Smullen en toch gezond!!

Milan uit groep 7 was op 9 maart jarig
en trakteerde op heerlijke fruit- en
groentespiezen.

Merel uit groep 7 is 13 maart 11 jaar
geworden. Ze heeft op een heerlijke
fruitcocktail getrakteerd. Dit was heel
feestelijk verpakt in een luchtballon.
Het was erg lekker en we hebben er
heerlijk van gesmuld.
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