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JAARGANG 26,  NUMMER 15     26 maart 2018 

      17  juli 2017 

Agenda 
 

26 maart Acrobaten en Orkest op bezoek bij 
Boerderij Zorgvrij 

29 maart  Paasviering 
30 maart t/m 2 april Paasweekend 
3 april  Studiedag. Leerlingen zijn vrij 
9 april  MR vergadering 
10 april  OR vergadering 
16 t/m 20 april  Kampweek 
 

Pleinkanjers:  
Deze week hangen de foto in de hal van het 

hoofdgebouw en de Gentiaan.    

Olifanten:  Kerem, Tim  

  

Jaarvergadering OR 
Op dinsdag 10 april vergadert de ouderraad in school, 

aanvang 19.30 uur. 

Tijdens deze vergadering zal het financieel jaarverslag van het 

vorig schooljaar worden besproken en de begroting voor dit 

schooljaar. Ouders die vragen hebben over de begroting of het 

jaarverslag kunnen deze stellen tijdens de OR-vergadering, 

vanaf 20.00 uur wordt dit onderwerp besproken. 

Indien u het financieel verslag en de begroting wilt inzien kunt u 

hiervan een exemplaar vragen bij de administratie. 

 

Paasviering 
Op donderdag 29 maart is de Paasviering. 

Centraal staan de verschillende Paassymbolen. Waar komen 

deze vandaan en wat betekenen ze. In de groepen zullen deze 

behandeld worden met als afsluiting de Paasviering op 

donderdag 29 maart. 

We starten de Paasviering in de gymzaal. 

Na de viering staat er voor iedere groep een heerlijk paasontbijt 

klaar, geheel verzorgd door de ouderraad. Dit zal rond 9.15/9.30 

uur zijn, dus grote eters kunnen gerust thuis een ontbijtje 

nemen. 

Na de viering en het ontbijt heeft iedere groep zijn eigen invulling 

van de dag. Op Goede vrijdag (30 maart) zijn de kinderen vrij, 

maar ook op maandag 2 april (2e Paasdag) en dinsdag 3 april 

(studiedag).  

We zien de kinderen graag terug op woensdag 4 april. 

 

 
Het team van de Trapeze wenst u fijne Paasdagen. 

 

Dummie de mummie 
Afgelopen maandag zijn de groepen Geel en Oranje naar de 

Stadsschouwburg geweest voor de musical “Dummie de 

Mummie” 

We waren bij een theater van Dummie de 

Mummie, samen met groep Oranje. 

Het was gezellig, er waren twee acteurs 

die speelden mannen, die gingen 3 

mummies wegbrengen naar het museum. 

Opeens kwam er een harde klap, de kist 

viel en Dummie kwam uit de 

kist………….Toen begon het avontuur. 

Verder vertel ik niks meer, anders verklap 

ik alles.  Joëlle. 

 

 

 

 

 
 
PBS  
Een aantal keer per dag gaan de leerlingen vanuit hun 

stamgroep naar de niveaugroepen (rekenen, lezen, en 

spelling) en na afloop lopen ze weer terug. 

Volgende week gaan wze extra letten op de manier waarop dit 

gebeurt 

- We lopen rustig 

- We houden rechts in de gangen en op de trappen  

- We doen zachtjes 

- We zorgen ervoor dat de wissels snel verlopen. 
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Goed Gedaan 
Ook deze week wordt er  met Goed gedaan! nog gewerkt 

aan het thema ‘Kiezen’ 

Het is goed als kinderen leren om zélf keuzes te maken en daar 

verantwoordelijkheid voor te dragen. Als kinderen groter 

worden, moeten zij immers steeds nieuwe keuzes maken. 

Doe ik mee met die groep? Loop ik boos weg of los ik het 

op? 

Kinderen die zélf hebben leren nadenken over de gevolgen van 

hun keuzes, kiezen dan beter! 

In de klas komt het volgende aan de orde: 

• Voordat je iets doet of kiest, moet je even nadenken: 

– Wat kan ik allemaal doen? Waar kan ik uit kiezen? 

– Wat gebeurt er dan? Wat zijn de gevolgen? 

– Wil ik dat? 

• Doe of kies dan wat jou het beste lijkt! 

 

Het Trapezeteam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


