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Een kijkje in de klas voor ouders
In week 13 opent iedere groep één dag zijn deur voor u als ouder. U bent van harte welkom om een
kijkje te nemen in de klas van uw zoon of dochter. Om dit goed te laten verlopen, hebben wij het
inloopmoment verspreid over de week. Hieronder ziet u wanneer welke klas aan de beurt is. Na de
meivakantie zal er weer een inloopmoment komen maar dan op andere dagen i.v.m. werkende
ouders.
Maandag 28 maart:
Groep: 1/ 2 B, 3A, 4A, 5A, 7A, 1/2F
Dinsdag 29 maart:
Groep: 1/ 2 A, 1/2 D, 4B, 3/4 C, 7B
Woensdag 30 maart:
Groep: 8A
Donderdag 31 maart:
Groep: 1/2C, 5B, 3B, 6A, 8B
Vrijdag 1 april:
Groep: 5C, 1/2 E, 6/7, 6B

Traktaties klein houden
Eigen gemaakte traktaties zijn weer toegestaan! Wel verzoeken wij u om de traktatie klein te houden.
Het liefst zo gezond mogelijk, maar een snoepje mag. Als er meerdere snoepjes in een traktatie zitten,
laten wij de kinderen er één kiezen. De rest gaat mee naar huis.
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Testen zonder klachten niet meer nodig
Minister Kuipers heeft op 15 maart aangegeven dat er niet meer getest hoeft te worden zonder
klachten. U kunt nog wel op school zelftesten krijgen als u die wilt. Wij geven ze niet meer automatisch
mee met uw zoon/dochter.
Gevonden voorwerpen
Ook nu hebben wij weer een grote collectie opgebouwd. Zit er iets van uw kind tussen? Kom het gerust
halen bij Marja van de administratie.

Zingen voor Oekraïne op school
16 Maart Bij Eendragt en OBS T’ Reigerbos
Foto en artikel gemaakt door Arsen Yousef
Op onze school en Christelijke School Eendragt is 16 maart voor de oorlog tussen Oekraïne en
Rusland gezongen, en zoals je ziet in de foto schijnt er altijd licht tussen het slechten.
Het lied heet ¨Wij Staan Hier Sterk¨ en de melodie is van Michael Jackson zijn liedje genaamd ¨We
are the world¨, en onze school heeft dit lied in de middag op het schoolplein gezongen gezamenlijk
met de Eendragt en we kregen ook een speech van de Directeur van de school Eendragt en wij
hopen met ze allemaal dat de oorlog tussen Oekraïne en Rusland snel stopt!
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Dit was de tekst van het lied:

Er was een tijd
Dat het hier mooi en vredig was
Dit continent
Een plek van vrede en rust
Ik kan alles zeggen.
Mijn eigen mening telt
Maar opeens, klinkt ver weg het geweld
Doe niet alsof
Het wel vanzelf weer overgaat
Mensen vluchten weg van huis en haard Er is angst en
er is vrees
In de kranten die ik lees
Ik reik mijn hand, naar dat rusteloze land
Wij staan hier sterk
Wij staan voor vrede
Wij staan voor hoop, geloof en liefde
Laten we dat delen
Al wat goed is overwint
Dat is waar wij voor gaan
Wij helpen Oekraïne door hier met elkaar te staan
Waar jullie ook zijn
We delen mee in jullie pijn
Er komt een dag
Dan is dit weer voorbij
En wij uiten ons protest
Tegen de oorlog en de rest Samen 1, zo zijn we nooit alleen.

Bewegend leren groep 1/2 en 4 in beeld:
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Datum
30-3-2022
4-4-2022
15-4-2022
18-4-2022
22-4-2022
23-4-2022
t/m 8-5-2022

Tijd

Activiteit
Grote Rekendag
Studiedag (alle kinderen vrij)
Goede Vrijdag (alle kinderen vrij)
Tweede Paasdag
Koningsspelen
Meivakantie
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