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SAMENLOOP VOOR HOOP 
Vandaag was het dan zover: De Samenloop voor 
Hoop. Voor deze aktie liepen de leerlingen van onze 
school vanmorgen een sponsorloop. De leerlingen 
van de groepen 5 t/m 8 liepen 24 minuten helemaal 
om de school heen en de leerlingen van de groepen 1 
t/m 4 liepen 24 rondjes met een echte stempelpost 
(groep 4) voor ieder gelopen rondje. 
Er is in totaal een bedag van €  6.168,56 opgehaald 
door de leerlingen (maar na de onthulling van de 
cheque kwam er nog meer binnen dus het bedrag 
stijgt nog steeds! Inmiddels 6.243,56) Een 
topprestatie!!  
De leerlingen kregen daarom ook een diploma en een 
cadeautje van de organisatie. Daarnaast ontvingen de 
leerlingen ook een bidon van het JOGG (Jongeren op 
Gezond Gewicht), daarover verder in deze 
nieuwsbrief wat meer nieuws. Via deze weg willen 
we alle sponsors heel hartelijk bedanken!! 
De foto’s die gemaakt zijn zullen volgende week op 
onze website komen te staan (via inlognaam en 
wachtwoord te openen). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

JUFFENVERJAARDAG 
Woensdag was het groot feest in de school want alle 
juffen/meesters vierden hun verjaardag!! 
De groepen 5 t/m 8 vierden het eerst met allerlei 
verschillende activiteiten in de klas o.a. karaoke, 
bingo, in sommige groepen optredens in de klas 
enkonden daarna genieten van de voorstelling: 
Vliegende Honden van Hilaria…. Nou hilarisch was 
het zeker! Misschien heeft u de verhalen thuis wel 
gehoord. 
De groepen 3-4 hadden een circuitje gemaakt en de 
leerlingen konden met een strippenkaart naar de 
bioscoop, een glittertattoo laten zetten, cake 
versieren, een chipsketting rijgen en drinken halen of 
tekenen. 
De groepen 1/2 hadden ook een circuitje en konden 
(net als groep 3) ook op het grote springkussen dat op 
het Zeemeeuwplein was opgezet. Deze groepen 
kregen ook allemaal een lunchbox cadeau 
gesponsord door de Lidl. Kortom een was een groot 
en succesvol feestje! 
Namens deze weg willen de leerkrachten u ook van 
harte bedanken voor de cadeautjes, tekeningen, 
bloemen, knutsels die ze van de kinderen hebben 
gekregen. Ook de ouders die deze dag hebben 
geholpen willen wij bij deze heel hartelijk bedanken!  
 
 

 

 
  
 
 
 
 
 

 
 
 

Agenda: 
 

Woensdag 14 maart: Leerlingen vrij 

Donderdag 15 maart: W4Kangoeroe 

Maandag 19 maart: MR vergadering 

Woensdag 28 maart: Grote Rekendag 

Donderdag 29 maart: Leerlingen s’middags 

vrij 

Vrijdag 30 maart: Leerlingen vrij 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



JOGG 
Zoals u bij het stukje over de Samenloop voor Hoop al 
heeft kunnen lezen hebben alle leerlingen vanmorgen 
ook een bidon gekregen en liepen er 2  Druppies, de 
mascotte van het JOGG, ook mee tijdens de 
Samenloop. Om als school ook een steentje bij te 
dragen aan “Jongeren op gezond gewicht” willen wij 
dan ook vanaf volgende week beginnen met de 
“gezonde woensdag” (liefst natuurlijk iedere dag).  
Dit betekent dat de leerlingen die dag water drinken in 
plaats van andere drankjes (kan in de bidon voorzien 
van naam worden meegegeven) en een gezond 10-
uurtje zoals fruit, komkommer/tomaatjes.  
Het liefst willen wij ook gezondere traktaties (ook voor 
de leerkrachten) en hebben afgesproken dat gezonde 
traktaties gewoon onder schooltijd kunnen worden 
opgegeten en een ongezonde traktatie (chips, cake 
oid,) mee naar huis zal worden gegeven en thuis kan 
worden opgegeten. Op onderstaande site staan 
voorbeelden van gezonde tussendoortjes/lunches en 
traktaties. 
http://www.gezondtrakteren.nl/ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W4KANGOEROE 
Aanstaande donderdag zullen enkele leerlingen van 
onze school meedoen aan de Wereldwijde Wiskunde 
en Rekenwedstrijd. 
 
 
* wizFUN: voor groep 3 (12 vragen in 30 minuten) & 
groep 4 (24 vragen in 60 minuten) 
* wizKID: voor groep 5 & 6 (24 vragen in 50 minuten) 
* wizSMART: voor groep 7 & 8 (24 vragen in 50 
minuten) 

De besten van Nederland binnen elke categorie 
krijgen een prijs op naam. 

De 20 beste deelnemers van groep 7 en van groep 8 
en de beste 20 leerlingen van het vmbo (SMART-
niveau) gaan door naar de fantastische finale (in 
juni). 

Wij wensen de deelnemers alvast veel succes! 

 
 
 
 
 

LEESCONSULENTE IN DE KLAS 
Voor de voorjaarsvakantie is Ingrid, de 

voorleesconsulente van de Nieuwe Bibliotheek, in 

groep 6 en 7 geweest. Wij vonden het erg leuk en 

leerzaam. Ze vertelde over verschillende boeken en 

las soms bladzijden voor. 

Ze liet een website zien die 

www.denieuwebibliotheek.nl heet, waar je boeken 

op kan zoeken. Als je met je hele klas meedoet dan 

komt er een top 3. Hoe meer sterren worden 

gegeven, hoe hoger het boek in de lijst komt te 

staan.  

   Lars en Benjimin 6A 

 

 

 

TIPS VOOR HET WEEKEND 
 
 

JEUGDVOORSTELLING 2+: PIM PAM 
PAARS 

11 maart 2018, van 15:00 tot 16:00 | Bibliotheek Stad, 
de nieuwe zaal 

Kosten: Leden € 6,- | niet-leden € 8,- 

 
Ppprrrrrsssssssttttt …. Een groot knalgeel vierkant 
verschijnt en stuitert vrolijk rond. Plop … Een kleinere 
blauwe cirkel springt te voorschijn en doet een gek 
dansje om het vierkant heen. 
En: Whooei, een rode driehoek, twee oranje strepen 
en vijf groene rechthoeken komen ook op het grote 
kleuren- en vormenfestijn af. Langzaam vinden ze 
een plekje en ontstaat er een prachtig landschap in 
alle kleuren van de regenboog. 
 
De theatermakers Suzanne Bakker en Rianne 
Meboer lieten zich voor deze woordeloze voorstelling 
inspireren door het televisieprogramma ‘Tik Tak’ en 
de abstracte schilderijen van kunstenaar Wassily 
Kandinsky. 

  
Kosten: leden € 6,- | niet-leden € 8,- 

Kaarten: zijn verkrijgbaar aan de klantenbalies in de 
nieuwe bibliotheek of direct via iDeal 

Koop kaarten via iDeal 
 

 

http://www.gezondtrakteren.nl/
http://www.denieuwebibliotheek.nl/
https://webcat.fbn-net.nl/cgi-bin/bx.pl?vestnr=0060;event=tickw_uitvsel;u_id=1925;a_id=1203

