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Sinderen

Voorleeskampioen van De Wegwijzer.

Kunst en Kids.
Dinsdag 27 maart 2018 starten we ons

kunstproject ‘Kunst en Kids.’ De dag daarop
bezoeken de kinderen van groep 4, 5 en 6 het
Kröller-Müller museum in Otterlo. Daarnaast gaan
we in alle groepen aan de slag met kunst. De
kinderen gaan onder andere ook aan het werk
onder leiding van kunstenares Inge Teunissen.
We sluiten het project af met een tentoonstelling
van al onze kunstwerken op maandag 16 april

2018.

Inval in groep 4, 5 en 6.
Het herstel van Riny verloopt voorspoedig, ze
heeft nog even de tijd nodig om volledig te
herstellen. Helaas is Amanda Halleriet ziek
geworden. Het invalwerk wordt overgenomen
door Bianca Te Beest-Schurink op de
woensdagen. (Ze werk vanaf afgelopen januari al
in groep 7 en 8 op de maandagen.) Op donderdag
en vrijdag staat Wilna Hoogenboom-Timmermans
voor de groep.

Agenda.
Donderdag 22 maart 2018, ‘KlasseLunch’ voor
groep 7 en 8.

Dinsdag 27 maart 2018, start kunstproject ‘Kunst
en Kids.’
Donderdag 8 februari 2018 vond de finale van
onze voorleeswedstrijd plaats. In de dagen
hieraan voorafgaand werd er in iedere klas
gestreden om als groepswinnaar in de finale
terecht te komen. De finalisten van groep 1 tot en
met 8 waren Mégane, Yinthe, Saar, Salih, Pip,
Annefleur, Huub en Tom. De deskundige jury
bestaand uit Henrike, Melanie, Jasmijn en
Monique had de zware taak om de voorlezers te
beoordelen. Uit de juryrapporten is gebleken dat
de kwaliteit erg hoog was en de onderlinge
verschillen erg klein. De allerbeste en daarom ook
onze voorleeskampioen van De Wegwijzer is
Annefleur uit groep 6! Nogmaals van harte
gefeliciteerd! Alle finalisten ontvingen een trofee,
de kampioen kreeg daarnaast een oorkonde en
een boekenbon. Annefleur heeft al een mooi boek
uitgezocht.

Woensdag 28 maart 2018, Groep 4, 5 en 6 naar

het Kröller-Müller museum met de bus. Informatie
volgt via de leerkrachten.

Woensdag 28 maart 2018, Kapeldag. Jaarlijks
onderhoud door groep 7 en 8 bij de Kapel.

Donderdag 29 maart 2018 tot en met maandag 2
april 2018, Paasvakantie.
Donderdag 5 april 2018, theoretisch
verkeersexamen voor groep 8.

Maandag 16 april 2018, 14.15 uur tot en met
15.00 uur. Tentoonstelling ‘Kunst en Kids’ voor
alle belangstellenden.
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