Woensdag 20 maart 2019

Dag van de Techniek
In het kader van de Dag van de Techniek hielden we vandaag, woensdag 20 maart, de Dag van de
Techniek. Dit keer stond de dag in het teken van ‘constructies’. Behalve dat de kinderen in hun eigen
klas op verschillende manieren inhoud gaven aan dit onderwerp, kregen zij ook een workshop
aangeboden. Deze workshop, het bouwen van een totempaal met behulp van bamboe, werd verzorgd
door Marieke Galgenbeld (De Regelaardij).
Mede dankzij veel hulp van (groot-)ouders werd de dag weer een groot succes!

Pannenkoekdag
Komende vrijdag 22 maart doen we mee aan de Nationale Pannenkoekdag 2019. Een flink aantal
grootouders heeft zich opgegeven om een pannenkoekje te komen eten. Deze worden gebakken door
onze groep 8 leerlingen. De kleinkinderen van de grootouders die zich hebben opgegeven mogen zélf
hun opa/oma bedienen.
De grootouders worden op school verwacht om 11.30 uur.
We hebben er zin in!
Schoonmaakactie
Op vrijdag 5 april doen we mee aan de jaarlijkse Schoonmaakactie. De leerlingen van de groepen 6, 7
en 8 gaan dan in groepjes op zoek naar zwerfvuil.
Voor de begeleiding van de groepjes zijn we op zoek naar enkele ouders. Wie kan en wil een uurtje met
een groepje de wijk in?
U kunt kiezen uit een groepje leerlingen van groep 6 (08.30-09.45 uur) of een groepje leerlingen uit gr.
7/8 (09.45-10.45 uur).
U kunt zich aanmelden via onderstaande strook of per email (peter.vandalfsen@stichtingopkop.nl

……………………………………………………………………………………………………………………

Ik geef me op voor het begeleiden van een groepje leerlingen van
0 groep 6 (08.30-09.45)
0 groep 7/8 (09.45-10.45)
Naam:…………………………………………………………..

Belangrijke data
Maart
Vrijdag 22
11.30 uur - Pannnenkoekdag voor de opa’s en oma’s van onze leerlingen
Ontvangen van de gemeente Zwartewaterland:
Op woensdag 10 april 2019 zal Willie Biemond van MEE IJsseloevers een presentatie houden over
mensen met een licht verstandelijke beperking.
Een licht verstandelijke beperking is op het eerste gezicht vaak niet herkenbaar, waardoor mensen
snel problemen ervaren in hun leven. In de presentatie vertelt zij wat een licht verstandelijke
beperking is, hoe deze is te herkennen en welke problemen mensen kunnen ervaren. Ook geeft zij
tips over de communicatie en omgang met mensen met een licht verstandelijke beperking.
Wilt u deze presentatie bijwonen, dan graag vooraf aanmelden via:
sociaaldomein@zwartewaterland.nl
Waar: Gemeentehuis Hasselt (Telvorenstraat 2)
Tijd: Inloop vanaf 19.15 uur, start presentatie 19.30 uur.

