APRIL 2018

Pinkster Sing-in
Ook dit jaar vieren we de uitstorting van de Heilige Geest met een
Pinkster sing-in. Net als vorig jaar wordt de sing-in georganiseerd in
samenwerking met de peuterspeelzaal en Neboplus. Hier zal de sing-in
ook plaatsvinden. U bent van harte uitgenodigd met ons mee te komen
zingen op woensdag 16 mei van 11.00 - 10.45 uur. Het thema van de
sing-in is dit jaar 'windkracht'.

Agenda
Vrijdag 27 april t/m vrijdag 11
mei
Meivakantie
Vrijdag 27 april
Koningsdag
Donderdag 10 mei
Hemelvaartsdag
Maandag 14 mei
Hoofdluiscontrole
Regel van de maand
Dinsdag 15 mei
Verkeerskunsten
Groep 0, 1, 2, 7 & 8
Woensdag 16 mei
Pinkster Sing-in
Donderdag 17 mei
Verkeerskunsten
Groep 3, 4, 5 & 6

Schoolfruit
Sinds deze week is de levering van het schoolfruit gestopt. We mochten
vanaf half november elke week genieten van 3 stuks fruit. We zetten
deze gezonde traditie voort. Op dinsdag, woensdag en donderdag
nemen de kinderen groente of fruit mee naar school.

Administratie IKC
We zijn blij dat we u kunnen vertellen dat Maayke van der Craats per 1
juni alvast komt werken op het Integraal Kindcentrum Juliana,
standplaats koningin Julianaschool. Zij zal dan verschillende
werkzaamheden uitvoeren voor de school, de PSZ en de kinderopvang.
Eén gezicht voor onze administratie. Dat is voor u als ouders ook
prettig.
Het betekent echter wel dat Maayke per 1 juni afscheid neemt van de
Willem van Oranjeschool. Als duidelijk is op welke dagen Maayke
aanwezig is, zullen we dit aan u doorgeven.

Vrijdag 18 mei
Gebedsgroep
Combi8kamp groep 8
Zondag 20 mei
1e Pinksterdag
Maandag 21 mei
2e Pinksterdag
Dinsdag 22 mei
Groep 1 & 2 vrij
Woensdag 30 mei t/m vrijdag 1
juni
Schoolkamp groep 8
Donderdag 31 mei
GMR- vergadering

Talento
Het eerste blok van Talento is achter de rug en geslaagd! Veel
enthousiaste kinderen in groep 5 t/m 8 vertelden uitbundig over de
activiteiten die ze hebben gedaan. En ook enthousiaste ouders en
bedrijven die het leuk vonden om onze kinderen met hun talenten te
helpen.
We zijn nu bezig met het inventariseren voor het 2e blok. Op vrijdag 15
en 22 juni willen we de kinderen weer leuke activiteiten aanbieden.
Misschien kunt u ons daarbij helpen met een creatieve, technische,
sportieve, praktische activiteit? Het kan op school uitgevoerd worden,
maar het mag ook bij u thuis of op uw werk. Het zou geweldig zijn als
we de talenten van ouders en leerkrachten kunnen combineren met de
talenten en interesses van de kinderen. Heeft u een idee of vindt u het
leuk om één van de onderstaande ideeën uit te voeren, dan kunt u dit
doorgeven via de mail tot woensdag 16 mei.
Een aantal ideeën voor Talento zijn:
Fotografie, naaien op een naaimachine, dans, robots/programmeren,
natuuronderzoek, aanpakken van de tuin, middagje meewerken op uw
werk, bakken of koken, houtbewerking, repareren van een fiets, etc.
Heeft u nog vragen, dan horen wij dat graag! peter@kjsbarneveld.nl,
riande@kjsbarneveld.nl

Terugblik sponsorloop
Wat hebben ze gerend! En wat is er veel geld opgehaald! De tussenstand
op dit moment is ruim €2800,-. Bedankt alvast. Er zijn kinderen die het
geld nog niet hebben ingeleverd. Dat kan ook nog na de meivakantie
ingeleverd worden bij de meester of juf.

Geboorte nieuws
Bij Piet (groep 2) en Anna (groep
0) van de Beek is deze week een
zusje geboren, ze heet Carolien.
Ook bij Sophie van Beek uit
groep 0 is een baby geboren. Ze
noemen hem Ties.
Van harte gefeliciteerd!

Nieuw op school
Sem Niessen, Evi Burgerhart,
Elise van den Top & Boaz Bakker
zijn
afgelopen
maand
4
geworden en gestart in groep 0.
We wensen jullie een fijne tijd
op de KJS!

Schoolvoetbal
Afgelopen 4 weken renden weer
veel
kinderen
over
het
voetbalveld. Het was een mooi
gezicht hoe fanatiek de jongens
en meiden streden voor de bal.
We bedanken de coaches die
zich schor riepen langs de lijn
voor de tactische aanwijzingen.
En natuurlijk de vele ouders die
de kinderen aanmoedigden
langs de lijn. Er werden leuke
wedstrijden
gespeeld.
De
meiden van groep 8 schopten
het tot de finaledag en werden
uiteindelijk 3e. De jongens van
groep 7 gingen er met de 1e
plaats
vandoor.
De
sportiviteitsprijs ging naar de
meiden van groep 7.
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Verkeerskunsten
Dinsdag 15 en donderdag 17 mei worden er weer een aantal praktijk
verkeerslessen gegeven op school. Op het plein worden verschillende
verkeerssituaties nagespeeld en geoefend.
Op dinsdag gaat het om de groepen 0, 1, 2, 7, 8 en op donderdag zijn
de groepen 3, 4, 5, 6 aan de beurt.
De groepen 3 t/m 8 hebben voor deze les hun fiets nodig. Omdat deze
lessen o.a. gegeven worden op het schoolplein van de bovenbouw en
de kleuters, hebben we minder plaats om de fietsen te parkeren.
Daarom vragen wij u, om op de dagen dat uw kind niet aan de beurt is,
ook de fiets zoveel mogelijk thuis te laten!
In onderstaand schema kunt u zien wanneer de verschillende groepen
aan de beurt zijn (dus op de fiets naar school moeten komen) en waar
de fiets geparkeerd kan worden. Bij veel regen gaat het helaas niet door.
Groep:

Dinsdag
15 mei

Donderdag
17 mei

0,1 en
2

Geen fiets
nodig

Geen fiets
nodig

Fiets parkeren
(dinsdag èn
donderdag)
Gebruikelijke plek

3 en 4

ochtend

Fietsenrek groep
3/4

middag

Fietsenhok grote
plein

5 en 6

7 en 8

middag

Op gras voor lokaal
groep 8

Schoolzwemkampioenschap
Afgelopen zaterdag hebben
Tobias, Bas, Sanne, Ruminata,
Ivan en Esmee onder leiding van
Diane Kas (moeder van Tobias)
mee gedaan aan de schoolzwemkampioenschappen
in
Oldenzaal. Ze zijn met elkaar 4
de geworden. Er moesten
verschillende
afstanden
gezwommen worden en de
kinderen moesten steeds letters
ophalen en aan het einde en een
woord maken van de letters.

Schoolhockey
Vanwege de verbouwingen die
plaatsvinden rondom de hockey
velden en bij onze nieuwe
school gaat het schoolhockey
toernooi dit jaar helaas niet
door.

