Om bij te praten
JAARGANG 27, NUMMER 14

27 februari 2019

Agenda

Stakingsdag 15 maart 2019

27 februari
28 februari
15 maart
18 maart

Schoolvolleybaltoernooi
Groepsbespreking Paars en Oranje
Stakingsdag
Studiedag

Zoals u ongetwijfeld uit de media hebt begrepen wordt
er op vrijdag 15 maart een landelijke onderwijsstaking
georganiseerd. Leraren in het hele land leggen voor 1
dag het werk neer. Ook de Trapeze is op die dag
gesloten.

Pleinkanjers:
De pleinkanjer van deze week.
Oranje:

Hatice

Volleybal
Vanmiddag 27 februari doet er een mix team mee met
schoolvolleybaltoernooi.
Zij spelen 3 poulewedstrijden:

16:00 uur De Ark 2 - De Trapeze

16:15 uur De Trapeze - Koningin Emma 1

17:00 uur De Wadden 4 - De Trapeze
De poulewedstrijden worden gespeeld op veld 1.
De finaleronde begint om 17.20 uur.
De wedstrijden worden gespeeld in
de Beyneshal op het stationsplein in
Haarlem.
Veel succes!!
Toeschouwers zijn natuurlijk van
harte welkom!!!

Groepsbesprekingen
Deze week vinden de laatste groepsbesprekingen
plaats.
Donderdag 28 februari de groepen
oktober
2015
Paars
en Oranje
De leerlingen van de desbetreffende
groepen zijn op de genoemde datum
vrij!

Welkom
In de afgelopen weken zijn er weer een aantal nieuwe
leerlingen gestart op de Trapeze.
Acrobaten:
Leeuwen:
Oranje:
Geel:

Bibliotheekbezoek
Vanmorgen waren de Olifanten op excursie naar de
bibliotheek.
De kinderen kregen eerst een uitleg over
wat voor soort boeken er in de bibliotheek
te vinden zijn. Daarna gingen de kinderen
speuren tussen de boeken, met behulp van
verschillende opdrachten. Op het einde
mochten de kinderen zelf een boek kiezen,
om te lezen in de klas. Hieronder een paar
verhalen over de excursie:
Samantha en Sinem.
We gingen zitten en luisteren naar de bibliotheekmevrouw.
Ze vertelde waar alle boeken stonden in de bibliotheek. Ze
vertelde ook dat alle boeken op alfabet staan. Daarna
gingen we speuren tussen de boeken. Het waren allemaal
leuke opdrachten en daarna mochten we zelf een boek
uitkiezen. Het was heel leuk!
Petra en Asmara
We luisterde naar de bibliotheek juf en deden een
speurtocht door de bibliotheek. We mochten zelf een boek
uitkiezen om te lenen. Het was super leuk!
Dante
We moesten dingen zoeken, zoals boeken en tijdschriften.
Je mocht je eigen boek uitkiezen en deze meenemen naar
de klas. Het was leuk!

Julian
Reinoud
Guerscham
Rune, Tjebbe

Hartelijk welkom allemaal en we
hopen dat jullie je snel helemaal thuis zullen voelen op de
Trapeze!
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