Sweelincknieuws februari 2019
IPC AFSLUITING IN DE GROEPEN
Afgelopen week hebben bijna alle groepen het IPC-project afgesloten. Er waren veel ouders,
opa’s en oma’s die kwamen kijken en luisteren naar wat de kinderen over de onderwerpen konden
vertellen. De kleuters hebben een toneelvoorstelling gegeven. Er was een informatiemarkt
georganiseerd door de groepen 7 en 8 op het leerplein en in de lokalen. De kleuters hebben
gewerkt over sprookjes, groep 5 en 6 over de luchthaven en groep 7 en 8 over Nederland wordt
Nederland. Groep 3 en 4 hebben het onderwerp verhalen vertellen uitgewerkt en zullen na de
vakantie hun afsluiting hebben. Een impressie:
Groep 1/2A Sprookjes

Groep 5 Luchtvaart

Groep 6 Luchtvaart – Schiphol

Groep 7 Nederland wordt Nederland

STAKING 15 MAART
Zoals u al gehoord heeft wordt er een grote onderwijsstaking georganiseerd op vrijdag 15 maart.
U heeft hier inmiddels informatie over ontvangen. De kleutergroepen en de groepen 7 en 8
hebben deze dag gewoon school. De kinderen van groep 3, 4, 5 en 6 zijn deze dag vrij.
SCHOOLREISJE
De schoolreisjes zijn deze week gepland. De groepen 3 en 4 gaan naar het Plaswijckpark in
Rotterdam op dinsdag 25 juni. De groepen 5 en 6 gaan naar Geofort in Herwijnen op maandag 1
juli. Groep 7 gaat naar de Vlietlanden bij Leiden op donderdag 20 juni. Het schoolkamp van groep
8 is van 8 t/m 10 mei. Zij gaan naar het kamp in Hulshof.
Voor het schoolreisje en het schoolkamp moet nog betaald worden. U kunt het geld overmaken op
de schoolrekening NL40RABO0375 6185 46 of contant komen betalen. Wilt u bij de
overschrijving de naam van uw kind(eren) en de klas vermelden.
De kosten zijn als volgt:
Groep 3 en 4
Groep 5 en 6
Groep 7
Groep 8

€23,00
€23,00
€20.00
€90,00

RAPPORT
Op vrijdag 15 februari hebben de kinderen van groep 3 t/m 8 hun eerste rapport van dit
schooljaar ontvangen. De rapporten moeten uiterlijk vrijdag 8 maart weer ingeleverd zijn.

GO! FOR JEUGD

Dionne de Kok is vrijdagmorgen
van 08.45 tot 09.30 uur op school aanwezig.
Zij is aanwezig op 8 en 22 maart.

Voorstelling Voorjaarsvakantie
Op woensdag 27 februari 2019 om 14.30 uur is er weer
een voorstelling in de Maranathakerk!
Deze keer een muziektheatervoorstelling getiteld:
‘Woestijngeheimen’.
Je kunt een uur mee met het volk Israël op reis door de
woestijn. Beleef mee wat Gods plannen zijn en hoe Hij
Israël en ook ons steeds verder leidt, stap voor stap.
Interactief, enthousiast en ook serieus.
Het is een prachtige voorstelling voor kinderen in de
leeftijd van 4 tot 12 jaar.
Voor kinderen jonger dan 4, is het minder geschikt. Er is
voor deze leeftijd oppas geregeld.

Wij wensen u

