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VERBOUWING:
De verbouwing is in volle gang. Het grote sloopwerk is gedaan. Nu is het
nog de afwerking en het schilderwerk. Het vernieuwen van plafonds en
vloeren zal in de meivakantie plaatsvinden.
In de tweede week wordt het podium gebouwd en de ECHTE boom
geplaatst. Maatwerk meubels worden gemaakt en een kunstenares zal een
prachtige muurtekening op een aantal wanden gaan schilderen.

DE BOOM:
Voor de boom zoeken we nog sponsors om ons te helpen in het bekostigen
hiervan. Merel en Pien hebben een poster ontworpen waarop een QR-code
staat.
Als u deze code scant, kunt u een donatie naar keuze geven.
Wij Pien en Merel uit groep 8 hebben deze boom gemaakt om geld in te
zamelen. Het is een binnenboom die in de school komt. Ook hebben we hartjes
in de boom gemaakt die hartjes zijn gemaakt door kinderen uit de klassen met
hun vingers.

CALAMITEITENDAG!!:
19 mei zijn alle leerlingen extra
vrij. Deze dag komt het nieuwe
meubilair en richten wij samen
met Eromes Marko de school
opnieuw in.
Gelijk een vraag: Weet er iemand
een geschikte bestemming waar de
oude meubels naartoe
kunnen?
Stapje voor stapje zijn wij de
zolder aan het opruimen om
ruimte te creëren, meubilair wat
wij niet meer kunnen gebruiken,
plaatsen wij tijdelijk in het
fietsenhok. Mocht er iets tussen
zitten, wat u kunt gebruiken, mag u
dit meenemen.

KIPPEN:
Kippen houden van eten en eten
vrijwel alles. Keukenafval kan voor
kippen een goede en veelzijdige
aanvulling op de normale voeding
zijn. Vooral overgebleven resten
van groenten, fruit en granen
zoals rijst, appelschillen en
broccolistelen zijn een lekkere
afwisselende maaltijd. En… het
zorgt ook voor minder afval.
Dus heeft u wat over, mag u het
aan de kippen geven.

GRAND OPENING:
Vrijdag 17 juni zullen we de verbouwde school, het groene schoolplein, het concept FONK feestelijk openen en dan
zal eindelijk de nieuwe naam van de school onthuld worden.

THEMA HET HEELAL:
Afgelopen weken zijn we druk bezig rondom het thema: Het heelal.
Er wordt onderzoek gedaan, filmpjes gemaakt, geknutseld, kinderen leren
welke planeten er zijn en zo nog veel meer.
Groep 5/tm 8 gaat op excursie naar de sterrenwacht. We gaan luisteren in
de kerk naar het verhaal hoe de aarde is ontstaan en MAD SCIENCE komt
experimenten en proefjes doen rondom dit thema.
Graag willen wij op donderdag 21 april alle ouders, verzorgers, opa’s/
oma’s uitnodigen, zodat wij kunnen laten zien wat we gemaakt en geleerd
hebben.
Komt u ook??

ALLE DATA NOG EVEN OP EEN RIJTJE:
•
•
•
•
•
•

14 april:
21 april:
21 april:
22 april:
19 mei:
17 juni:

Studiedag (alle kinderen vrij)
Afsluiting Thema Heelal
Hulp gevraagd om klassen uit te ruimen
Koningsspelen op stal Sintels
Calamiteitendag (alle kinderen vrij)
Grand opening school

AANSLUITEND IS
HULP GEVRAAGD:
en richten wij samen met Eromes
Op donderdag 21 april moeten alle
klassen i.v.m. het vernieuwen van
de plafonds en vloeren leeg.
Graag vragen we u hulp om na
afsluiting van het thema samen
even de tafels en stoelen te
verplaatsen.

