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KONINGSSPELDAG
De Koningsspelen vinden dit jaar plaats op vrijdag 20 april 2018. De Koningsspeldag vormt
het hart van een vrolijke en sportieve dag en wordt voorafgegaan door een goed maar
bovenal feestelijk Koningsontbijt. Dit ontbijt wordt geheel verzorgd, hoe lekker is dat!
Na het Koningsontbijt starten wij de Koningsspeldag om 09:00 uur met dans en zang op het
lied “ Fitlala”, van Kinderen voor Kinderen. Dit zal zijn op het grote plein o.l.v. een aantal
leerlingen van groep 8. Ouders die willen komen kijken (en meedoen;…….) zijn van harte
welkom!
Wij willen de kinderen vragen deze dag in kleurrijke kleding te komen, passend bij de
Koningsspelen. Voor iedere groep is er, naast een bewegingsactiviteit, ook een workshop in
een bepaalde sport georganiseerd. Sportkleding moet dan ook worden aangetrokken of
worden meegenomen op deze dag. De workshops worden gegeven door een gastdocent
van de betreffende sport. De groepen 1 t/m 4 gaan dansen, de groepen 5 en 6 gaan
handballen en voor groep 7 en 8 staan een tennisclinic op het programma. Voor het ontbijt
nemen de kinderen een bord, een beker en bestek mee. Daarnaast zorgen zij zelf ook voor
een tussendoortje. Houd u er rekening mee dat de kinderen deze dag om 12.00 uur uit
zijn?! We hebben er zin in, we gaan er weer een gezellige dag van maken!
Team Nicolaasschool

Woordenspeeltuin Groep 3 en 4
Donderdag 12 april krijgen groep 3 en 4 bezoek
van een echte schrijfster. Maranke Rinck zal de
kinderen meenemen in het eigen verzin- en
schrijfproces. Verder kunnen de kinderen vragen
stellen, zal ze een recent boek bespreken en gaan
ze ook zelf aan de slag.

Stage in groep 3
Vanaf 16 April zal Chiara Veldhuizen in groep 3
“snuffelstage” lopen. Chiara is een bekende van
ons omdat ze bij ons op school heeft gezeten.
Chiara zit nu op het Cals college en zou daarna een
opleiding voor onderwijsassistent willen volgen.
Om te kijken of het iets voor haar is bieden wij haar
de mogelijkheid om even aan het beroep te
ruiken.
Haar werkzaamheden zullen vooral op het
ondersteunende vlak zijn. Daarbij moet u denken
aan kinderen helpen met lezen in een klein
groepje of helpen met het klaarzetten van
materialen. Wij wensen haar veel plezier bij ons op
school.

Tegeltjes
Voor de workshop in mei hebben we tegeltjes
nodig die we kunnen gebruiken voor de workshop
mozaieken. Als u nog tegeltjes heeft kunt u ze aan
uw kind meegeven! De kleuren zijn niet van
belang!
Alvast hartelijk bedankt!

BELANGRIJKE DATA:






16,17,18 april: CITO-eindtoets
20 april: Koningsspeldag: let op tot 12.00 uur
24 april: NB 27-16
27 april t/m 9 mei: Meivakantie
10, 11 mei: Hemelvaartvakantie

Kijk ook op onze Facebookpagina!

