Buren, 14 april 2022
Beste ouders/verzorgers,
Koningsspelen
Vrijdag 22 april vieren we de Koningsspelen. Alle kinderen worden ontvangen op het plein
door de Koningsdaggroeters. De kinderen mogen eerst naar hun eigen klas en om half 9
gaan alle groepen met hun juf/meester naar het plein om gezamenlijk de openingsdans
FitTop10 te doen. U bent hiervoor van harte uitgenodigd om te komen kijken!
Daarna hebben we in de klas een koningsdagontbijt. Vervolgens zal de onderbouw op het
schoolplein en in de gymzaal een spelletjescircuit doorlopen. De midden- en bovenbouw
gaan naar de voetbalvelden om daar een sportieve ochtend te
hebben. We sluiten de dag weer op school af en daarna begint
de meivakantie.
-

Voor eten en drinken wordt deze ochtend gezorgd. Dit
hoeven de kinderen niet zelf mee te nemen.
Sportieve (oranje) kleding is gewenst.
We hanteren de normale schooltijden.

Vakantierooster 2022-2023
Het vakantierooster voor schooljaar 2022-2023 staat op onze
website. De studiedagen volgen zo spoedig mogelijk.

Nieuwe leerlingen
Wij zijn al druk aan het kijken naar de organisatie voor volgend
schooljaar. Het is belangrijk te weten hoeveel leerlingen er in
schooljaar 2022-2023 bij ons op school komen. Wordt uw kind bijna
4 jaar? Neem contact met ons op voor de inschrijving!

April: Creëer Synergie, Samen beter! (in de bijlage een leuke thuisopdracht)
De maand april staat in het teken van gewoonte 6: Creëer Synergie.
Het leerlinglighthouse heeft hiervoor een leuke activiteit bedacht.
De bedoeling is: Welke groep maakt de hoogste toren met wc-rollen?
Van maandag 4 t/m donderdag 21 april gaat iedere groep een toren bouwen van alleen
wc-rollen. Je mag plakband, touw en lijm gebruiken om de wc-rollen aan elkaar te
bevestigen. Het gebruik van duct-tape is niet toegestaan. Elke groep moet voor zijn eigen
wc-rollen zorgen. Belangrijk is dus de goede samenwerking, samen beter.
Op 21 april komen de leerlingen van het leerlinglighthouse de toren opmeten.
Met vriendelijke groet,
Namens het team Obs Koningin Beatrix,
Jacqueline de Fouw

