Achttiende jaargang

Week 17-19

Jarig
april
21 Jayden Katty
22 Fenna Sueters
23 Lars Dalstra
27 Nowen Korzelius
27 Koen van de Veen
28 Efe Butun
29 Jelle Dalstra
mei
02 Jet van der Meulen
03 Nick Stoffer
04 Max Langlois van den Bergh
06 Thijs Guijt
07 Layla Overeem
08 César Lenglet
09 Fiene de Rooij
11 Ellemijn van Beek
11 Puck Smoors

21 april t/m 11 mei 2018

groep 7-8 Winnie/Wipi
groep 1-2 Alie/Roelien
groep 3-4 Marthe
groep 1-2 Alie/Roelien
groep 5-6 Gwen/Ingrid
groep 1 Judith
groep 5-6 Gréline
groep 5-6 Gréline
groep 7-8 Jeffrey
groep 5-6 Gwen/Ingrid
groep 5-6 Gwen/Ingrid
groep 3-4 Marthe
groep 5-6 Gréline
groep 3-4 Marthe
groep 3-4 Marthe
groep 7-8 Jeffrey

Agenda
april
23 Meivakantie t/m 6 mei
mei
08 Inloopspreekuur GGD
10 Hemelvaartvakantie t/m 13 mei
Koningsspelen
Morgen, vrijdag 20 april, houden we de Koningsspelen op het terrein van voetbalvereniging
Zuidvogels. De inloop is vanaf 08.15 uur, om 08.30 uur starten we met de openingsdans op het terrein
van de Zuidvogels aan de Bestevaer in Huizen. Houd er rekening mee dat we dit jaar de sportdag
samen met de leerlingen van de Tweede Montessorischool en De Gouden Kraal vieren. Vanwege de te
verwachten drukte is het handig als u niet te vroeg aanwezig bent en vooral op de fiets komt. Voor
alle duidelijkheid staan onze leerkrachten voor het veld opgesteld om de eigen leerlingen op te vangen.
U brengt uw kind dus bij de eigen leerkracht. De leerlingen in groep 5 t/m 8 nemen zelf een lunch mee;
voor al het overige eten en drinken tussendoor wordt gezorgd. De groepen 1 t/m 4 zijn om 12.00 uur
klaar en kunnen op die tijd opgehaald worden bij Zuidvogels. De hogere groepen eindigen in de
middag op school en zijn om 14.00 uur klaar. Hieronder nog even alle afspraken op een rij:
Koningsspelen
20-04-’18
Groepen 1 t/m 8

Tijd

afspraak

08.30 uur

Groepen 1 t/m 4

12.00 uur

Groepen 5 en 6

12.00 uur

aanwezig bij de Zuidvogels, Bestevaer 3, Huizen, inloop
vanaf 08.15 uur; kom niet te vroeg!
Sportdag eindigt voor deze groepen; kinderen moeten door
ouders opgehaald worden bij de Zuidvogels
Leerlingen lunchen op het veld van Zuidvogels en gaan onder

Groepen 7 en 8

12.00 uur

Groepen 5 t/m 8

14.00 uur

●

●
●

●

begeleiding van ouders en leerkrachten lopend naar school.
Leerlingen gaan direct na de Spelen onder begeleiding van
ouders en leerkrachten fietsend naar school.
Einde sportdag en start meivakantie

De dresscode voor deze dag is gemakkelijke sportieve kleding die vies mag worden. Donderdag
worden de donkerblauwe school t-shirts aan de kinderen uitgedeeld. Waarschijnlijk is er niet
voor elk kind een school t-shirt. In dat geval vragen wij u uw kind een donkerblauw t-shirt mee te
geven.
Fijn als u bij mooi weer uw kind thuis met zonnebrand insmeert.
Vergeet u niet aan de BSO en aan de leerkrachten te melden of uw kind wel/niet naar de
naschoolse gaat? Indien wel, geeft u dan zelf de aangepaste ophaaltijd (14.00 uur groep 5 t/m 8)
door aan de BSO.
Er worden speciale verkeersregelaars door de gemeente ingezet, maar wij adviseren u met klem
om met uw kind(eren) op de fiets te komen.

Hemelvaart
Van donderdag 10 mei tot en met zondag 13 mei zijn wij gesloten wegens Hemelvaartweekend. Op
maandag 14 mei ontvangen wij de leerlingen graag weer op school.
Inloopspreekuur GGD
Op dinsdag 08 mei houdt Inge Obdeijn, verpleegkundige GGD, inloopspreekuur in de kamer tegenover
de directiekamer. Inge is van 08.30 uur tot 09.0 uur aanwezig om al uw vragen wat betreft de
lichamelijke en geestelijke gezondheid van uw kind te beantwoorden.
Facturen schoolkamp
Alle leerlingen in de groepen 3 t/m 8 hebben deze week een factuur voor het komende schoolkamp
ontvangen. Wij stellen het zeer op prijs wanneer u de bijdrage per ommegaande overmaakt op onze
aparte kamp rekening: giro NL93 INGB 0003.9748.61 tnv. Dr. Maria Montessorischool, Huizen. De
kosten voor het schoolkamp van de leerlingen in de groepen 3/4 zijn €50,-, in 5/6 €70,- en 7/8 €62,50
per leerling. Graag de naam van het kind en de betreffende groep bij de overschrijving vermelden.
Wat hebben we gedaan
Afgelopen vrijdag was groep 8 in de moestuin, de eerste keer dit seizoen. We hebben
Parijse wortels en Chioggia biet gezaaid en uitjes gepoot. Eerst even het geheugen
opfrissen. Wat heeft zaad nodig om te groeien? Deze vraag is te makkelijk voor groep
8. Wat is het verschil tussen wortel- en bietenzaad? Die vraag is moeilijker. Wortelzaad
is heel klein, bietenzaad is veel groter. Door het hele kleine wortelzaad te vermengen
met wat (zandbak)zand kan het makkelijk dun gezaaid worden. Beetje zand in een
bakje, zaadjes erbij, even roeren met je vinger en verdelen in een geultje. Alleen nog
een beetje zand eroverheen en klaar! De uien zijn naast de
wortels gepoot. Wortels zijn gevoelig voor de wortelvlieg, maar die houdt niet van
de geur van uien. Zo houd je de vliegjes op afstand, combinatieteelt!
Wat gaan we nog doen
De volgende keer gaan we aardappelen poten. Daarbij zetten we de aardbeien
plantjes, die nu nog in de hangende bakken zitten.
Groene groet! Lionne Boelsma

