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Agenda:

vr. 24 maart Groep 6-7-8 zwemt

ma. 27 maart Juf Jenny is vrij; meester Frank vervangt; juf Margret is vrij; juf Marta vervangt

wo. 29 maart Meester Jorrit naar Kanjer opleiding; meester Frank vervangt

20:00 u. vergadering MR

vr. 31 maart 10:45 u. Afsluiting project “De Ark op wielen”

ma. 3 april 9:30 u. Voorstelling De Kleine Prins voor groepen 4-5 in Obdam

di. 4 april 9:00-10:30 workshop behorend bij De Kleine Prins (in d’Oude School)

wo. 5 april Juf Annemieke naar cursusdag; juf Suzanne vervangt

do. 6 april Uitgave Ark-Nieuws 15;

10:45 u. Paasviering

vr. 7 april Goede Vrijdag; begin paasweekend

di  11 april We beginnen weer…

Van de directie

De Ark op wielen

Wellicht hoort u uw kind vertellen over de Ark op wielen. Er wordt veel geleerd over wielen, vervoer en

alles wat hiermee te maken heeft. Er wordt geknutseld, gespeeld (met de groep worden tandwielen en

kettingwielen nagespeeld). De afsluiting is op vrijdag 31 maart om 10:45 u. Bent u in de gelegenheid, dan

bent u bij dezen van harte uitgenodigd.



Voorstelling De Kleine Prins voor groepen 4-5

Op maandag 3 april komt Theater Houtjetouwtje  met De kleine prins, een bijzondere voorstelling naar het

beroemde boek van Antoine de Saint-Exupéry. Houtjetouwtje presenteert eigenzinnig poppentheater met

livemuziek en betoverend schaduwspel.

In de woestijn stort een vliegtuigje neer en de piloot kijkt recht in de ogen van de kleine prins. Samen

beginnen ze aan een reis door een bijzondere wereld vol rare volwassenen, een slang en een vos en nog

veel meer. De kleine prins leert dat je de werkelijkheid pas echt goed kunt zien wanneer je durft te kijken

met je hart….

De voorstelling wordt gegeven in De Caegh (Obdam). De volgende dag (dinsdag 4 april) wordt met de

kinderen een workshop gehouden die aansluit bij de voorstelling.

MR- vergadering op woensdag 29 maart

Op woensdag 29 maart komt de MR weer bij elkaar. De agenda treft u  aan op de website.

Op naar Pasen

De lente is begonnen, al is het allemaal nog wat winderig en nat.

Overal laat de natuur zien dat “er weer leven in de breierij” komt.

Voorjaarsbloemetjes, lammetjes, wat vroege bloesems aan bomen

en uitlopende knoppen. En dus wordt het ook weer Pasen. Op

school doen we dat gewoontegetrouw rond het thema van

levensbeschouwing. Dat thema is dit jaar “Wonder”. Een prachtig

onderwerp om over te filosoferen met kinderen, wonderverhalen te

vertellen en ook in te gaan op waarom je zulke verhalen vertelt.

Omdat wij nu nog volop tussen de

wielen zitten, hebben we dit thema

daarom over Pasen heen getild en

gaan we  in de week voor Pasen (3

t/m 6 april) vooral in op het paasverhaal. Pasen vieren we met de kinderen op

6 april.

In aanloop van de viering lezen we in elke klas het Paasverhaal aan de

kinderen voor. Ook kijken we samen naar het kunstwerk ‘Never alone’ van

Sharon Cummings en maken samen ons eigen kunstwerk wat we tijdens de

viering aan elkaar tonen. Tijdens die viering ontbranden we de Paaskaars.

Uiteraard wordt er ook gezongen, vertellen Maria en Petrus hun verhaal en

luisteren we naar gedichten en wordt een gebed uitgesproken.

Elke klas gaat ook samen een brood maken. Hoe wonderlijk is het dat je



verschillende ingrediënten bij elkaar doet en daar een brood uit komt!

Voor het bakken zijn we op zoek naar 7 broodbakmachines. Van wie mogen we die lenen? Dit kunt u

doorgeven aan Annemieke.

Koptelefoons voor leerlingen in de groep 4 tot en met 8

Tot dusverre hebben wij de leerlingen van een nieuwe koptelefoon voorzien als het vorige exemplaar stuk

was. Het ging om lichte apparatuur, maar ook wel heel kwetsbare. Wij zijn op zoek gegaan naar degelijkere

koptelefoons en menen die gevonden te hebben. U begrijpt die zijn een stuk duurder. Daarom hebben we

besloten dat ieder kind op het moment dat het oude stuk is, eenmalig een nieuw ontvangt en dat daarna

kinderen hier zelf verantwoordelijk voor zijn en dus ook zelf een koptelefoon meenemen als er alsnog

brokken worden gemaakt.

Huttendorp Obdam

Bij deze Nieuwsbrief, treft u ook informatie over het Huttendorp. Een prachtig jaarlijks initiatief en van harte

aanbevolen.


