Donderdag 27 mei

Klimophetnieuws see further for English
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Actueel:

Data om te onthouden
Vrijdagmiddag 28 mei
groepen 1 t/m 5 vrij
Vrijdag 18 juni
schoolfotograaf. Deze maakt
dit jaar uitsluitend
groepsfoto’s

In tegenstelling tot wat er in de kalender staat is er morgen, vrijdag 28 mei, geen Bosdag
voor de groepen 1 en 2 in het Haarlemmermeerse Bos.
De sportdag voor de groepen 3 t/m 8 die staat gepland op woensdag 9 juni gaat ook niet
door.
Daarnaast zijn de volgende activiteiten in verband met Corona vervallen: 16 juni de
musical van de groepen 2, het kamp voor de groepen 8 op 16, 17 en 18 juni en de BBQ
voor ouders, leerlingen en het team op vrijdag 25 juni.
Maandag 21 juni is een gewone schooldag. Wij hebben deze dag zonder leerlingen laten
vervallen omdat wij zoveel mogelijk tijd aan het onderwijs willen besteden.
De groepen 8 hebben geen kamp maar wij zijn wel bezig om een aantal leuke activiteiten
te organiseren die wel binnen de regels ivm Corona kunnen plaats vinden.
Zo zijn we ook aan het bekijken hoe wij de afscheidsmusical van de groepen 8 kunnen
opvoeren.
Het nieuwe speeltoestel van de onderbouw is vorige week opgeleverd. Het nieuwe toestel
is direct in gebruik genomen en is een mooie en spannende uitdaging voor de kinderen.

Kangoeroe rekenwedstrijd:
Op 22 maart 2021 heeft een aantal sterke rekenaars uit de
groepen 7 en 8 meegedaan aan de Kangoeroe
rekenwedstrijd.
Ze hebben het allemaal goed gedaan en mooie scores
behaald!
Toch willen we even iemand extra in het zonnetje zetten.
Anouar Bouachi uit groep 7B heeft een zeer hoge score
behaald en is 5e van Nederland geworden! Ontzettend knap
hoor. Anouar heeft een diploma gekregen en een
abonnement naar keuze op een tijdschrift.

Beweegmix Kids
Beste ouders, weet u dat er regelmatig een gratis sportaanbod bij u in de buurt plaats
vindt? Dat wordt georganiseerd door Sportservice.
Zij bieden na schooltijd een sportmix aan. Hier kunnen de kinderen na inschrijving naartoe
komen om verschillende activiteiten te doen. Het programma ziet er als volgt uit:
Beweegmix Kids wordt georganiseerd op onderstaande locaties. Vanwege de
coronamaatregelen vindt deze activiteit buiten plaats. Zorg voor sportkleding en de juiste
schoenen. Neem ook een flesje water mee. Inschrijven kan via onderstaande button.

Dag

Plaats

Tijd

Locatie

Groep

Elke
maandag

Hoofddorp

15.15 uur inloop
15.30 - 16.30 uur
activiteit

Schuilenburg 98,
Hoofddorp

Groep 1 t/m 3 en groep 4
t/m 8

Elke dinsdag

Hoofddorp

16.00 - 17.00 uur

Vischveldje, Graan voor
Visch 14402, Hoofddorp

Groep 3 t/m 8

Om uw kind in te schrijven kan u naar de volgende link
gaan: https://jouw.teamsportservice.nl/haarlemmermeer/project/beweegmix-kids/

Content:
Topical
Kangaroo calculation game
Exercise mix Kids

Topical:
Contrary to what is stated in the calendar, there will be no Forest Day for groups 1 and 2 in
the Haarlemmermeerse Bos tomorrow, Friday 28 May.
The sports day for groups 3 to 8, which is scheduled on Wednesday, June 9, will also be
canceled.
In addition, the following activities related to Corona have been canceled: June 16, the
musical of groups 2, the camp for groups 8 on June 16, 17 and 18 and the BBQ for
parents, students and the team on Friday, June 25.
Monday June 21 is a normal school day. We have canceled this day without students
because we want to spend as much time as possible on education.
The groups 8 do not have a camp, but we are busy organizing a number of fun activities
that can take place within the rules regarding Corona.
We are also looking at how we can perform the farewell musical of groups 8.
The new playground equipment for group 1 and 2 was completed last week. The new
device was put into use immediately and is a beautiful and exciting challenge for the
children.

Kangaroo math competition:
On March 22, 2021, a number of strong mathematicians
from groups 7 and 8 took part in the Kangaroo math
competition.
They all did well and achieved great scores!
Nevertheless, we would like to put someone extra in the
limelight.
Anouar Bouachi from group 7B has achieved a very high
score and became 5th in the Netherlands! Incredibly
handsome. Anouar has received a diploma and a
subscription of his choice to a magazine.

Exercise mix Kids
Dear parents, do you know that there is regularly a free sports offer in your area? That is
organized by Sportservice.
They offer a sports mix after school. After registration, the children can come here to do
various activities. The program looks like this:
Exercise Mix Kids is organized at the locations below. Due to the corona measures, this
activity takes place outside. Provide sportswear and the right shoes. Also bring a bottle of
water. You can register via the button below.
Dag

Plaats

Tijd

Locatie

Groep

Elke
maandag

Hoofddorp

15.15 uur inloop
15.30 - 16.30 uur
activiteit

Schuilenburg 98,
Hoofddorp

Groep 1 t/m 3 en groep 4
t/m 8

Elke dinsdag

Hoofddorp

16.00 - 17.00 uur

Vischveldje, Graan voor
Visch 14402, Hoofddorp

Om uw kind in te schrijven kan u naar de volgende link
gaan: https://jouw.teamsportservice.nl/haarlemmermeer/project/beweegmix-kids/

Groep 3 t/m 8

