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28 maart t/m 3 april 2019

Verjaardagen.
VAN HARTE GEFELICITEERD EN EEN FIJNE DAG!!
Datum
Naam
 roep
G
Maart
28
30
30
April
2
2
3

Tim Bunnik
Jens Klein
Merlijn van Schie

3B
6
6

Salomon Brouwers
Jasmin Coulet
Nathan Vlietstra

5A
1C
8

Belangrijke data:
vrijdag 29 maart:

Martijn afwezig ivm training “Pedagogisch Leiderschap”

maandag 1 april

Juf Suzanne in groep 3B

dinsdag 2 april

Juf Suzanne in groep 3B

donderdag 4 april:

Verjaardagsfeest juf Sandra en juf Karin, we bezoeken boer
Jan in Vianen.
Groep 7 heeft het theoretische verkeersexamen!
Mededelingen.

❖ Invullen tevredenheidsvragenlijst:
Twee weken geleden heeft u een apart mailtje toegestuurd gekregen met daarin het
tevredenheidsonderzoek 2019. Er is al een aantal mensen die de vragen hebben
beantwoord maar we willen iedereen uiteraard in de gelegenheid stellen om dit alsnog te
doen. Vandaar deze reminder !!! Zoek het mailtje op en vul het in: met uw input kunnen
we verder.

❖ Groep 5B naar Jumpsquare !
Tijdens het afgelopen kindercarnaval werden er leuke prijzen verloot. Myla en Tess uit
groep 5B waren zo gelukkig om een winnend lot te trekken.
En wat wonnen ze ? MET DE HELE KLAS een uurtje komen jumpen bij Jumpsquare in
Nieuwegein.
Morgenmiddag (vrijdag 29 maart) gaat dat gebeuren. VEEL PLEZIER !
❖ FEEST IN GROEP 3.
Alle kinderen hebben maandag hun letterdiploma gekregen en dat was natuurlijk een
feestje waard!
Nadat we aan alle kinderen hun diploma officieel overhandigd hadden, hebben we samen
een toost uitgebracht met champagne en lekkers. Uiteraard hoort bij zo’n gebeurtenis
ook een cadeau en alle kinderen kregen een pen. Als afsluiting hebben we met elkaar
letterbingo gespeeld. De juffen zijn erg trots op hun kanjers die zo hard werken en
goed hun best doen. Het was een superleuke middag!

Oproepjes.

Aanvulling of wijziging informatie Koningsspelen vrijdag 12
april 2019
We zijn nog druk bezig met het organiseren van de koningsspelen. Vorige week hebben
we jullie al heel veel informatie gegeven betreft deze gezellige dag. Er zijn een paar
wijzigingen en aanvullingen:
Wat fijn, wat fijn: Dansinstituut Jos Dolstra gaat de warming-up voor ons
verzorgen deze vrijdag om 8.30 uur: heel erg leuk!!
● Een oproep aan alle ouders/verzorgers:
Alle kinderen moeten dus echt o
 p tijd in de klas zijn vrijdag 12 april.
Om 8.20 gaat de deur open. Hoe eerder iedereen aanwezig is hoe eerder we
●

kunnen starten met het dansen.
Alle kinderen jas aanhouden, tas in de klas. (kleuters hebben geen tas)

●
●

Wijziging in de warming-up qua liedje: koningsspelen lied 2017 vervalt --> dit
wordt: ' klaar voor de start' https://www.youtube.com/watch?v=qNuZrdVJffo
Kleuters hoeven deze dag NIETS mee te nemen. Wij verzorgen water/ appel
voor het 10uurtje en zij krijgen een koningsspelen lunch.

●

●
●

Kinderen in groepen 3 t/m groep 7 nemen wel een eigen flesje/bidon water
mee. Zij krijgen een appel. Is dit niet voldoende? dan mogen ze nog wat extra's
meenemen.
Heeft uw zoon/dochter een allergie? Stem dit even af met de leerkracht van
uw kind. Eventueel eigen beleg kan gedeclareerd worden bij Martijn.
BELANGRIJK: Plastic tas met Bord/beker/bestek met naam erop: uiterlijk
donderdag 11 april in de klas (voor de koningsspelen lunch).

Verder zien we dat er voor een paar klassen al voldoende ouders zijn die mee willen
helpen deze dag, ontzettend fijn!! Helaas staat er op sommige klassenlijsten nog
niemand. Het wordt een ontzettend gezellige dag. Veel sport en spel.
We willen zo snel als mogelijk weten (uiterlijk woensdag 3 april)
Wie o wie?? Welke ouders willen er (nog) helpen?!
Wij maken een schema voor in de IJsselhal, bij welke spellen/workshops deze ouders
staan/begeleiden. Deze informatie willen we op tijd delen.
Groetjes de Koningsspelen-commissie,
Malou, Jeroen, Petra, Mirjam en Roberta

Onze Lieve Vrouw van Eiteren
Beste ouder/verzorger,
“Het beeldje van OLV van Eiteren” en de jaarlijkse Ommedracht, een
historische gebeurtenis in IJsselstein. Op dit stukje cultureel erfgoed moeten
wij zuinig zijn. Wij gaan dan ook dit jaar het beeldje van OLV van Eiteren
wederom vereren in een Ommedracht. Een processie door een deel van
IJsselstein langs de restanten van de oude Kapel op Eiteren alwaar Maria
een belangrijke rol heeft gespeeld. Voor vele IJsselsteiners is Maria nog
steeds een hele belangrijke vrouw waarin zijn kracht en steun vinden.
Dit jaar zal deze Ommedracht plaatsvinden op zondag 23 juni 2019. Een
groot aantal mensen -gekleed in historische kleding- maken deel uit van
deze Ommedracht. Wij zijn daarvoor op zoek naar kinderen die willen meedoen als
rozenkransmeisje, bruidje, bloemenmeisje, koorknaap, misdienaar etc. etc..
De kinderen zullen op zondag 23 juni 2019 om 15.00 uur meelopen met de Ommedracht.
Aansluitend is er om 16.00 uur een korte lof viering in de St. Nicolaas Basiliek.
Vindt uw kind/u het leuk om eens mee te doen met deze Ommedracht? Wij hopen dat van
harte. Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen.
Tot ziens!
Jorinde Klomp
030-6874843 / 06-15666202
jorindeklomp@caiway.nl

