ALGEMEEN
Sparkels op de Zeppelin (update)
Aan alle kinderen van de Zeppelin willen wij
de mogelijkheid bieden om na schooltijd
deel te nemen aan een naschools aanbod.
Dit naschoolse aanbod noemen wij Sparkels
en sluit aan bij de vorming van ons kindcentrum Nova. Samen met Kibeo willen wij de
kinderen de mogelijkheid bieden om zich
breed te ontwikkelen.
Sparkels bestaat uit diverse activiteiten op het gebied van cultuur, kunst, sport,
techniek, educatie, natuur en muziek. Op deze manier kunnen de kinderen na
schooltijd hun talenten nog verder verbeteren. Zo kunnen de kinderen bijvoorbeeld hun eigen VLOG maken, graffiti leren tekenen, Franse les volgen en zullen er verschillende sporten aangeboden worden. Dit is nog maar een klein
deel van het totale aanbod.
Bij Sparkels hebben we aandacht voor talentontwikkeling, verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerking.
Op dinsdag 30 mei organiseren wij in samenwerking met Sparkels een kort programma voor alle kinderen. Op deze manier kunnen alle kinderen kennis maken met Sparkels. Direct daarna vragen wij u als ouders een enquête in te vullen. Mede op basis van deze gegevens kunnen wij een passend aanbod samenstellen voor de kinderen.
Na de zomervakantie starten we met het aanbieden van Sparkels.

Parro
U heeft het vast wel gemerkt, het nieuws via de
Parro App gaat snel. Zo was het voor ons erg gemakkelijk om u op de hoogte te stellen van de verfwerkzaamheden of het uitvallen van de cv-ketel
op school.
U heeft inmiddels ook gezien dat de jaarkalender in de app staat.
Daarnaast kunt u in de app een gesprek starten met de leerkracht van uw kind.
Op deze manier kunt u bijvoorbeeld uw kind direct bij de leerkracht ziekmelden
of andere korte mededelingen doorgeven die van direct belang zijn voor de
leerkracht.
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Genoeg reden om ervoor te zorgen dat wij over de juiste mailadressen beschikken. Alleen dan kunnen wij u een uitnodiging sturen om deel te nemen aan
deze app.
Als u de app nog niet heeft geïnstalleerd op uw tablet of smartphone, doe dat
dan snel!

Projectweek Engelstalige landen
Op maandag 13 maart starten we schoolbreed met het project rondom Engelstalige landen. De kinderen weten nog niet over welk land zij het in hun eigen groep gaan hebben. Dit horen zij tijdens de opening op 13 maart. De geplande activiteiten blijven ook nog even een verrassing. De leerkrachten zullen
u middels Parro zoveel mogelijk op de hoogte proberen te houden van de belevenissen tijdens het project. Op donderdag 30 maart wordt het project afgesloten met een avondtentoonstelling in alle groepen. U bent van 18.30 uur tot
19.30 uur van harte welkom om in de groepen te bekijken waar de kinderen
aan gewerkt hebben. Daarnaast zullen er ook verschillende hapjes en drankjes
uit de betreffende landen geserveerd worden! We hopen deze avond alle ouders en kinderen te zien!

Week van het openbaar onderwijs
Tijdens de projectweken vindt ook de week van het openbaar onderwijs plaats
(20 t/m 24 maart). In het kader hiervan zullen er diverse activiteiten georganiseerd worden. Uiteraard zullen deze activiteiten ook in het teken staan van het
project over Engelstalige landen. Hieronder vindt u een kort overzicht van de
geplande activiteiten:
Week van het openbaar onderwijs: 20 t/m 24 maart
Uitnodigingen voor de opa’s en oma’s mee naar huis
Ma 20 maart
Groepsoverstijgende activiteit met een of meerdere groeDi 21 maart
Woe 22 maart
Do 23 maart
8.30 – 10.30 u
Vrij 24 maart

pen die aan hetzelfde land werken
Grote Rekendag
Grandparents-day (Opa- en Omadag)
Pancake-day (pannenkoekendag)

Schoolreis
Op vrijdag 21 april gaan alle groepen op schoolreis!
De meeste scholen in Nederland organiseren op die dag de koningsspelen,
dus wij hopen dat het hierdoor extra rustig is in de parken.
Ongeveer twee weken van tevoren ontvangt u van de juf/meester van uw
kind een bericht via Parro, waar alle informatie over de schoolreis in zal staan.
We hebben er zin in!

Overblijfnieuws
Wanneer gaan we nu buiten spelen tijdens de overblijf en wanneer niet. In principe proberen we altijd naar buiten te gaan. Het is gezond om even een frisse
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neus te halen na een ochtend in de schoolbanken. Lekker rennen, de energie
kwijt en dan weer fris de klas in ’s middags. Nu is het zo dat het weer niet altijd
meewerkt natuurlijk. Wanneer het een heel klein beetje regent of miezert, gaan
we toch wel even het plein op. Regent het hard, dan blijven we natuurlijk binnen.
De overblijfkinderen hebben de donderdag vóór de vakantie weer genoten
van de speelgoedpauze. Het is altijd erg leuk om met eigen speelgoed te mogen spelen met vriendjes en vriendinnetjes. Omdat er een storm over het
schoolplein raasde, hebben we de speelgoedpauze binnen gehouden.
De overblijfkinderen van de groepen 1, 2 en 3 hebben de week voor de vakantie mogen meedoen aan een muziekworkshop. Gezien de foto’s en filmpjes die gemaakt zijn, hebben de kinderen het erg leuk gevonden. Nieuwsgierig naar de foto’s en filmpjes? Kijk dan eens op de facebookpagina van Stichting de Overblijf.

Schoolgebouw
Het schilderwerk is nog in volle gang, maar wat wordt het mooi! Naar verwachting zijn de schilders nog een week bezig. De keuken zal nog wat langer op zich
laten wachten. Zodra al het schilderwerk gedaan is wordt de trap nog opgeleukt met fotobehang en komt er bij de hoofdingang een ontvangstbalie. Direct naast alle ingangen komen informatie muren. Hier kunt u onze meest recente informatie vinden.
De laatste klus van dit schooljaar zal dan het theater worden. Hier laten we ook
nog iets moois van maken, zodat het steeds meer op een echt theater gaat
lijken.
Halverwege volgend schooljaar gaan we ook de kleine hal beneden aanpakken.
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