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Schoolfruit

Project De nieuwe school

Omdat de leveringsdag van het schoolfruit dit schooljaar
op maandag na 13.00 uur is, zullen de schoolgruit gebruiksdagen dit schooljaar veranderen naar dinsdag,
woensdag en vrijdagochtend. Dit in tegenstelling tot eerdere berichten. Dit zal komende week in gaan. U hoeft
uw zoon/dochter dan alleen nog op maandag en woensdagochtend een tussendoortje mee te geven.

Terwijl de groepen 5 en 8 vorige week gestart zijn met het maken
van hun moodboards voor de inrichting van de centrale ruimten in
onze nieuwe school, zijn de groepen 6 en
7 vandaag gestart met het maken van
hun maquettes.

Groene speelplaats

Onder begeleiding van juf Carola in de
techniekles zijn de eerste inrichtingen
van een kleur voorzien. De maquettes én
de moodboards van alle leerlingen zullen
tijdens het komende kerstdiner voor alle
ouders tentoongesteld worden in de
school. We rekenen erop dat u ze allen
komt bewonderen.

Sinds deze week is de realisatie
van de groene speelplaats weer
een stukje dichterbij gekomen.
Deze week zijn er drie nieuwe
speelobjecten op onze speelplaats
geplaatst. Vorig jaar hebben de
Data Spy-sportdagen bekend
kinderen en velen van u punten
gespaard via de Jumbo spaaractie.
In juli 2019 worden de Spy-sportdagen gehouden voor de leerMede van die punten, en een
lingen van de groepen 5-8. Dit zijn gezamenlijke sportdagen voor
schenking van de S(tichting) R
alle leerlingen van Leidschenveen en Ypenburg. De data van de
(ijswijkse)
K(inderopvang) zijn
sportdagen zijn de volgende:
een overdekte benzinepomp en
- maandag 1 juli 2019 groep 8
houten stelten op het peuter– en
kleuterdeel van het plein geplaatst en een houten klimrek - dinsdag 2 juli 2019 groep 7
- donderdag 4 juli groep 6
op het speelgedeelte van de groepen 3 t/m 8. We zijn er
- vrijdag 5 juli groep 5
heel erg blij mee. Op naar de volgende subsidies!
Ouders brengen hun kinderen deze ochtend niet op school, maar
naar het sportveld. Aan het einde van de dag moet u uw kind daar
Sinterklaas
ook weer ophalen. T.z.t. zult u van ons meer informatie over deze
sportdagen krijgen.
Natuurlijk is het niemand ontgaan dat Sinterklaas zijn intreVoorlopige schooladviezen groep 8
de weer in ons land gedaan
heeft. De hele week gonst de
Het was een spannende week voor de leeronderbouwafdeling al van de
lingen van groep 8 , want deze week hebben
Sinterklaasliedjes en kijken de
alle leerlingen van groep 8 van juf Fanny en
leerlingen uit naar het grote
juf Martine hun voorlopig schooladvies ontkinderfeest op 5 december. In
vangen. Zij weten nu aan welke onderdelen
de kleutergroepen zijn de hulpzij de komende maanden nog even hard
pieten al hard bezig met permoeten werken en ook in welke richting zij
pernoten en koekjes bakken:
in januari de open dagen van potentiële
deeg maken, uitsteken en dan
scholen van Voortgezet Onderwijs kunnen
hup...de oven in!!!
bezoeken.

Kalender

Jarige Kinderen

Groep

Juliva L.

5

26-11

26-11: vsd activiteit ‘Girlpower’ na schooltijd

Armaan S.

7

26-11

27-11: techniekles groep 4, vsd activiteit ‘Musical’ na
schooltijd

Nivanio C.

1/2 blauw 27-11

28-11: technieklessen groepen 8 en 5, sportactiviteit
‘Atletiek’ na schooltijd

Sjors V.

1/2 blauw 29-11

24-11: Weekendschool van 9:30 uur - 12:00 uur

29-11: vsd activiteit ‘Techniek’ na schooltijd
30-11: onderbouwvrije dag groepen 1/2, naschoolse
activiteit ‘Programmeren’
01-12: Weekendschool
03-12: vsd activiteit ‘Girlpower’ na schooltijd
04-12: techniekles groep 1/2 blauw, vergadering leerlingenraad, vsd activiteit ‘Musical’ na schooltijd
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