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___________________________________________________________________________________________
____
Het thema waar in de verschillende bouwen over gesproken wordt:
onderbouw en
Ik weet wat ik wil leren in Kwink
middenbouw
bovenbouw:
Ik kan benoemen waar ik als persoon in wil groeien dit jaar.
Zie ook: www. kwinkopschool.nl
!

Bijbelrooster

In week 11 en 12 (15 t/m 26 maart) werken we met
het thema Kiezen’
Inhoud: Keuzes maken, beslissingen nemen, knopen
doorhakken; oordelen en veroordelen;
besluiteloosheid, nonchalance of betrokkenheid.
Bijbel: Kiezen wat je zult doen (Matteüs 7, 13-20); Het
grote feest (Matteüs 22); Tien bruidsmeisjes; Twee
groepen (Matteüs 25); Palmzondag (Matteüs 21).

Gevonden voorwerpen

De bak met gevonden voorwerpen loopt over. Er zijn behoorlijk wat tassen, sjaals, mutsen, handschoenen en
dergelijke die weer terug naar hun eigenaar willen. Vrijdagmorgen stalt meneer Jan alle spullen uit en kunnen
de kinderen kijken wat van hun is en meenemen naar huis. Daarna, wat nog goed is gaat naar een goed doel.

Muzieklessen

De komende tijd hebben de groepen 5 t/m 8 muzieklessen van twee muziekdocenten van de muziekschool in
Stadskanaal. Groep 5 en 6 leren de djembé bespelen en groep 7 en 8 krijgen les in keyboard. Vorige week zijn
we begonnen en we zagen al veel enthousiaste leerlingen! De lessen lopen door t/m 11 juni.

Reactie op zorgen

We kregen reacties van ouders die zorgen hadden over het vertonen van het programma ‘Bloot gewoon’. U
kunt gerust zijn; wij zullen hier niet naar kijken met de kinderen.

Reminder

De leerlingen hebben een code mee naar huis gekregen voor een tevredenheidsonderzoek over de school.
Heeft u deze korte vragenlijst nog niet ingevuld, dan vragen wij u vriendelijk dit nog te doen. Hierdoor krijgen
wij een goed beeld van wat u vindt van de school.
Acteur(s) gezocht!

Het bedrijf Vandebond zal een film voor onze vereniging
maken. Het bestuursbureau is daarvoor op zoek naar mensen
die een rol (met tekst) willen spelen. Het gaat om een leerling
met zijn/haar ouder(s) en een leerkracht. De castingdag is
woensdag 14 april. Bovendien zoeken zij nog een woning
waar gefilmd kan worden in een kinderslaapkamer en
eventueel de trap/hal en keuken. Daarnaast wordt er ook nog
gezocht naar een auto. De uiteindelijke filmdagen zullen
(afhankelijk van het weer) plaatsvinden tussen 10 en 20 mei.
U kunt zich opgeven bij de leerkrachten.

Agenda

15 maart: Juf Therese jarig
20 maart: Juf Miriam jarig
21 maart: Meester Jochem jarig

De volgende nieuwsbrief komt uit op 25 maart.

