Vastenactie
In de periode van woensdag 20 maart tot en met 17 april hebben de kinderen meegedaan
aan de vastenactie en hebben zij gespaard/ bij elkaar geklust geld in het vastendoosje in de
klas gedaan. Ook dit jaar hadden we de Vastenactie weer gekoppeld aan DARA Europe.
DARA Europe is een IJsselsteinse stichting die zich inzet voor kansarme gezinnen in
Cambodja. Onderwijs in een mooi gebouw met nieuwe materialen is het doel.
Tijdens de paasviering van 18 april jl. hebben we het bij elkaar gespaard gedrag bekend
gemaakt:  € 378.95!
Deze opbrengst wordt vermeerderd met gemeentelijke subsidie die ieder jaar weer wordt
aangevraagd. Een mooi resultaat voor DARA Europe.

Kampioen schoolzwemwedstrijd
Groep 5 is kampioen geworden bij de schoolzwemwedstrijd. Er was een groepsprijs en er
waren individuele prijzen. Allebei de prijzen gingen mee naar school.
Maar dat niet alleen, ook vielen we in de prijzen met het spandoekwedstrijd. Liva en Joy
waren heel creatief geweest en origineel; o.a. een pop die door een hoepel gaat. De prijs is
een mooie beker en de hele klas mag een keer gratis zwemmen. Super gedaan!

Instrumentencircuit en uitvoering in het theater

Op woensdag 15 mei brengt groep 5 een bezoek aan Excelsior. Het Instrumentencircuit is
een project in het Cultuurprogramma van Kunst Centraal. In dit muziekproject staat de
kennismaking met de plaatselijke muziekvereniging en met de instrumenten van het
blaasorkest centraal. De kinderen mogen zelf instrumenten proberen te spelen.
Na het instrumentencircuit gaan de leerlingen op 24 mei naar een concert van Fanfare
Excelsior uit IJsselstein. Hier wordt het verhaal gespeeld van Fulco de Minstreel. Het concert
vindt plaats onder schooltijd in het Fulcotheater.

TV-opname in groep 8
Op woensdag 8 mei komt een TV-ploeg opnames maken in groep 8. Het is voor een item
voor het televisieprogramma Topdoks, een medisch kinderprogramma van de EO, waarin ze
op een luchtige en informatieve manier uitleg geven over het menselijk lichaam en
medische zorg.
De bewuste aflevering gaat over hoe je gewoontes kweekt. En dat aan de hand van mobiele
telefoongebruik. Met speelse oefeningen en uitdagingen willen ze laten zien hoe het komt
dat je soms iets uit gewoonte doet en hoe iets een automatisme kan worden. De
presentatie ligt in handen van dokter Elbert.
Gedurende drie uur zal er een cameraploeg aanwezig zijn op woensdagochtend 8 mei
aanstaande. Het item zal in het najaar worden uitgezonden op NPO3.

Schoolvoetbal
In een eerdere nieuwsbrief hebben we het al gehad over de data van het schoolvoetbal.
Voor groep 4 en jongens groep 5/6 is de datum veranderd. Er wordt nu op de volgende
dagen gevoetbald:
15 mei: jongens groep 7/8
22 mei: meisjes 5/6 en meisjes 7/8
12 juni: groep 4 en jongens 5/6
Michiel Sturm heeft zich al aangemeld op op 2 middagen scheidsrechter te zijn. Top,
bedankt! En nu maar hopen op mooi weer en veel supporters.

Hockeyclinics
Op donderdag 16 mei gaan de groepen 3 tot en met 8 naar HCIJ op IJsseloever voor een
echte hockey clinic. De groepen 3, 4 en 5 gaan met de bus naar de IJsseloever, de groepen 6,
7 en 8 gaan op de fiets. Denkt u eraan om sportkleding mee te geven die dag. Eigen
hockeysticks mogen natuurlijk ook meegenomen worden.

Nicourant
Hopelijk heeft u de Special Edition van onze eigen schoolkrantredactie voor het afscheid van
meester Ruud al gelezen (terug te vinden op de website onder Activiteiten - Door het jaar

heen - afscheid). Daarnaast is de redactie ook heel erg druk geweest met de Paaseditie van
de Nicourant. Helaas is het door een technische storing bij het opmaakprogramma van de
Nicourant tijdelijk niet mogelijk om het blad online te delen. Heel jammer dat het daardoor
niet gelukt is om het voor de meivakantie te publiceren.
De schoolkrantredactie heeft nog een laatste Nicourant te maken dit schooljaar. In groep 7
staat de vraag voor nieuwe redacteuren al weer open. De toekomstige redacteuren zullen
dan door de huidige redactie ingewerkt worden bij deze laatste editie, zodat zij volgend jaar
zelf aan de slag kunnen.

Museum MIJ
Workshop bij MIJ: #Wat maak ik nou?!
In Museum IJsselstein wordt er zondagmiddag 19 mei een workshop gegeven voor kinderen
van 6 – 14 jaar. De jongere kinderen (6 en 7 jaar) gaan aan de slag met een collage van
kleine speelgoedjes en de oudere leerlingen ( 8 – 14 jaar) gaan aan de slag met elektrische
apparaten! Scheerapparaat, elektrische tandenborstel, oud fototoestel en nog veel meer
kun je uit elkaar halen en wat kun je er dan zelf weer mee maken? Doe mee en ontdek van
alles over demonteren en creëren van je eigen object. Meer willen weten? Kijk op
www.museumijsselstein.nl De workshop is op 19 mei om 14.00 – 16.00 uur. Doelgroep: 6 –
14 jaar. Kosten: Gratis! Wel even aanmelden via aanmelden@museumijsselstein.nl
Wees erop tijd bij want vol is vol!

Belangrijke data mei:
-

15 mei schoolvoetbal jongens 7/8
groep 5 naar Excelsior
16 mei hockeyclinics
22 mei schoolvoetbal meisjes 5/6 en meisjes 7/8
30 en 31 mei Hemelvaartvakantie

