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Belangrijke data
Woensdag 28 maart
- Montessoridag
Vrijdag 30 maart
- Goede Vrijdag – school gesloten
Maandag 2 april
- 2e Paasdag – school gesloten
Kijk op de website voor meer
informatie over de activiteiten
Montessoridag 28 maart
Op woensdag 28 maart vieren we
Montessoridag. Door de hele school
heen zijn allerlei activiteiten te doen
binnen het thema Geld. Dat sluit mooi
aan op de landelijke Week van het
Geld, waar we vorige week aan
hebben meegedaan. Samen met uw
kind bent u welkom om tussen 08.15
en 09.00 uur door school te lopen en te
kijken wat er deze dag allemaal te
doen is. Wel graag even melden bij de
eigen leerkracht voordat u op pad gaat.
En fijn als u ervoor zorgt dat uw kind
om 09.00 uur weer op zijn of haar
plekje in de eigen klas zit.
Kunstschooldag
Op 23 maart waren alle 8e groepers op
pad naar diverse culturele instellingen
in Amsterdam. Op deze manier
maakten ze kennis met veel
verschillende kunstvormen. Het was
een groot succes.
Nieuw: OBAjunior.nl
De Openbare Bibliotheek heeft een
speciale jeugdpagina:
https://www.oba.nl/jeugd.html. Hier is
veel informatie te vinden zoals tips om
te helpen leren lezen en een agenda
met alle activiteiten die de OBA
organiseert. Of lees over de nieuwe

kinderdirecteur, vind een e-book voor
op je smartphone of vind informatie
voor je spreekbeurt of werkstuk. Nieuw
is een link naar OBAjunior. De OBA
Junior website is speciaal ontwikkeld
voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar.
Op deze site kan worden gezocht
binnen de OBA-collectie. De
zoekresultaten worden gevisualiseerd
en zijn altijd geschikt voor kinderen.

Muziek in de klas
Afgelopen week heb ik met mijn
altsaxofoon een rondje gemaakt door
alle kleutergroepen onder leiding van
Nienke, de muziekjuf van onze school.
Zij geeft op de dinsdag muziekles aan
alle kleuters. in het teken van het
thema ‘bij mij thuis’ wil zij ‘nieuwe’
instrumenten introduceren aan de
kinderen. Instrumenten die misschien
wel bij u thuis liggen. Het is super leuk
je eigen instrument aan de kinderen te
laten zien, iets te spelen, uit te leggen
hoe het werkt en alle kinderen
bijvoorbeeld te laten blazen.
Binnenkort komt er iemand met een
tenorsax langs, maar misschien heeft u
thuis ook nog wel een instrument om
aan de kinderen te laten zien en horen.
Zo’n verrijking! Mail voor meer
informatie: n.v.wijk@10emeidoorn.nl
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Koffiedrinken met Madeleine
Heeft u vragen over de gang van
zaken op school? Of ideeën? Of wilt u
een keer nader kennis maken met
Madeleine? Dan kan dat op dinsdag
27/3, donderdag 19/4 of woensdag
16/5. Tussen 08.30-09.30 bent u
welkom!

