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Ma 11 Maart 

Cultuurmenu 

Groep 1/2B 09:15 uur 

Groep 6B 09:15 uur 

Wo 13 Maart 

Cultuurmenu 

Groep 1/2D 09:15 uur 

Vr 15 Maart 

Staking 

Alle kinderen vrij 

Ma 18 Maart 

Cultuurmenu 

Groep 1/2C 09:15 uur 

Groep 8B 13:30 uur 

Wo 20 maart 

Cultuurmenu 

Groep 1/2A 09:15 uur 

Vr 22 Maart 

Studiedag 

Alle kinderen vrij 

Belangrijke 
data  

 

Beste Ouders/Verzorgers, 
 
De lente komt er aan de leerlingen gaan bijna weer op schoolreis.  
 
Ook dit jaar hopen wij op geweldige schoolreis dagen. De data zijn nog 
niet bekend, maar de kosten inmiddels wel.  
 
De kosten voor de groepen 1 t/m 7 zijn €25 per kind.  
Als u een ooievaarspas heeft, laat deze dan zo snel mogelijk scannen bij 
de administratie. U kunt het bedrag van €25 ook zelf overmaken naar het  
rekeningnummer: NL18INGB0007234053.  
Vermeld dan wel de naam en de groep van uw kind in de mededelingen. 
 
We hopen op een leuke afsluiting van het schooljaar! 
 
Groetjes,  

Juf Nejla van de administratie. 

Schoolreis betalen 

Het eerste halfjaar van dit schooljaar is al weer voorbij.  
 
Groep 5B heeft hard gewerkt en veel geleerd. Zo zijn wij bezig geweest elkaar beter te 
leren kennen en respecteren. Wij hebben geleerd dat iedereen anders is, maar wel gelijk. 
We waren op weg naar een topklas en vinden dat wij een topklas zijn geworden. 

We hebben naast rekenen, taal, spelling, schrijven ook andere vakken erbij gekregen in 
groep 5, zoals aardrijkskunde, geschiedenis, natuurkunde, blits, nieuwsbegrip en verkeer. 
Ook gaan we iedere donderdagmiddag naar zwembad “De Houtzagerij” voor zwemles.  
Dat is hartstikke fijn! 
 
We blijven ons best doen en veel leren in de tweede helft van het schooljaar om vervolgens 
een welverdiende zomervakantie te vieren! 
 
Veel groetjes van groep 5B. 

Groep 5B 

Thema afval 
In groep 6A hebben we gewerkt met het thema afval. Over hoe je afval kunt scheiden en 

over welke afvalbakken er allemaal zijn, zoals glasbakken en papierbakken. We hebben ook 

zelf afval verzameld buiten en gekeken of het bij papier-, glas-, metaal-, plastic- of  

natuurlijk afval hoorde. 

 

We hebben geleerd dat je veel afval weer opnieuw kunt gebruiken, dit heet recyclen.  

Bijvoorbeeld dat er van plastic flessen weer iets anders gemaakt kan worden en dat er van 

flessen die je in de glasbak gooit weer nieuwe glazen, flessen en potjes gemaakt worden.  

 

Ook hebben we het over zwerfafval gehad, dat dit in het water terechtkomt en dus uitein-

delijk in zee komt. De stukjes plastic komen door de stroming in de oceaan en blijven daar 

als eilanden van plastic troep ronddrijven, dat wordt plasticsoep genoemd. Die plasticsoep 

is heel gevaarlijk voor dieren. Dieren kunnen in de stukken plastic stikken of er aan dood 

gaan als ze plastic gegeten hebben. Maar ook voor mensen is het gevaarlijk, want wij eten 

de vissen die plastic hebben gegeten zelf op!   

 

Groep 6A. 


