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Lentekriebels 
In de week van de Lentekriebels stond, in 

de groepen 
7 en 8, het 
thema 
Puberteit & 
Seksualiteit 
centraal. Er 
is 

gesproken over ‘verliefdheid’, ‘grenzen 
aan geven’ en ‘lichamelijke 
veranderingen’. De workshop werd 
gegeven door medewerkers van Buurt 
Steunpunt en de 
jeugdverpleegkundige 
van het CJG. Wat fijn 
dat er zoveel 
betrokken ouders 
aanwezig waren.  
 
Inlooples rekenen groepen 3 en 4 
Donderdag 28 maart is de inlooples 
rekenen voor de groepen 3 en 4 van 8.30 
tot 9.00 uur. Speelt u gezellig een 
rekenspelletjes met uw kind mee?  
 
Kangoeroewedstrijd 2019 
Afgelopen donderdag vond de jaarlijkse 
Kangoeroewedstrijd plaats; de grootste en 
leukste reken- en wiskundewedstrijd van 
Nederland. Er deden maar liefst 57 
leerlingen mee. Alle wedstrijdformulieren 
zijn inmiddels opgestuurd. Nu de uitslag 
afwachten. Spannend!

 
Excursie groep 3 
De groep 3 is naar de kinderboerderij 

geweest. De 
kinderen hebben 
gezien hoe een geit 
werd gemolken en 
melk mogen 
proeven van 
verschillende 
dieren. Ook weten 
zij nu alles over de 

weg die melk aflegt vanaf de koe tot aan 
ons glas. De kinderen hebben zelf boter 
gemaakt en deze daarna geproefd op een 
sneetje ontbijtkoek. Het was een 
geslaagde en leerzame middag!  
 
Kennismaken met muziek 

Tijdens de 
Bredeschool 
activiteiten 
maken de 
kleuters kennis 
met muziek. In de 
lessen, die tot aan 
de meivakantie 

duren, leren zij hoe zij een keyboard 
moeten bespelen.  
 
Circusvoorstelling 
Op 4 april voert Circusstad Festival een 
circusact op, op het schoolplein van het 
hoofdgebouw. Hiermee vragen zij 
aandacht voor het Circusstad Festival en 
de Stadsparade 2019. Komt u ook om 
15.15 uur even een kijkje nemen?   
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Gezonde traktatie 
Ruben en Jimmy zijn 5 jaar geworden. 

Ruben 
trakteerde  
rijstwafels 
of waren 
het nu 
schaapjes? 

Jimmy deelde een bakje met 
een mandarijn, een snoepje en een 
speeltje uit. 
Gefeliciteerd mannen!

Belangrijke data 
26.03 : Kinderboerderij groep 3c 
27.03 : Ouderkoffie 
28.03 : Bijeenkomst Onwijze Moeders in 

  de Focus 
   Inloopochtend groepen 3 en 4 
01.04 : Kinderboerderij groep 4a 
03.04 : SKVR les groep 1-2f 
04.04 : Kinderboerderij groep 4b en 4c 
   Circus op het schoolplein 
05.04 : Ouderkoffie 
06.04 : Kidsrun 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 


