Vrijdag 30 maart

Gewonnen Yogales
Een ouder van onze school heeft een yogales gewonnen
voor de kinderen. Deze les zal gegeven worden aan alle
kinderen in Dieren op vrijdagochtend 6 april. Gymkleding
is hiervoor niet nodig.
We kijken uit naar deze les en zijn heel blij met deze mooie
prijs.

In deze nieuwsbrief:
 Yogales
 Juf Lisa
 Informatieavond
voor ouders
 Peuteruurtje
 HVO/GVO
 Koningsspelen
 Nieuws uit Laag-Soeren

Juf Lisa
Vanaf de zomervakantie is juf Lisa werkzaam geweest in de kleutergroep. In de
afgelopen weken zijn haar uren afgebouwd en gisteren is zij voor het laatst in de
kleutergroep aan het werk geweest. Gelukkig hoeven we niet helemaal afscheid
van Lisa te nemen. Zij zal met groep 8 aan het werk gaan met de eindmusical.

Belangrijke data:
maandag 2 april
2e paasdag, alle kinderen zijn vrij
woensdag 4 april
Schooleindtoernooi Tennis kinderen
van groep 3 t/m 6. (heeft u via de
kinderen een flyer over gekregen)
vrijdag 6 april
Yogales in Dieren van Nienke Bos
woensdag 11 april
Inleveren van de
Bag2School

zakken

vrijdag 13 april
Peuteruurtje van 9.00-10.00

van

Informatieavond voor de ouders
Op dinsdag avond 24 april zal er een informatieavond georganiseerd worden voor
de ouders. Tijdens deze avond blikken wij kort terug op het afgelopen jaar maar
vooral ook op het nieuwe schooljaar. We nemen u graag mee in onze nieuwe
plannen. ’t Schaddeveld is in beweging!!!
Zet u deze datum vast in uw agenda? 24 april om 19.30 uur.

Wij nemen u graag mee op expeditie.
Peuteruurtje
Op vrijdag 13 april houden wij van 9.00 uur –
10.00 uur een peuteruurtje op onze vestiging in
Dieren. Kent u mensen met kinderen tussen de 0
en 4 jaar dan zijn zij van harte welkom.
De bedoeling van de inloop is ouders met jonge kinderen met elkaar in contact te
brengen en hieruit ontstaat wellicht een afspraak voor een volgend speeluurtje of
zelfs een speelgroepje. Mensen hoeven zich niet aan te melden maar kunnen de
school inlopen en worden door ons opgevangen.

HVO/GVO
Volgende nieuwsbrief:
vrijdag 13 april

Elk schooljaar krijgen de kinderen van groep 5 t/m 8 de
mogelijkheid lessen te volgen voor HVO (humanistisch vormings
onderwijs) of GVO (Godsdienst vormings onderwijs). De kinderen
van groep 4 t/m 7 krijgen een brief mee naar huis waarin u uw
keuze op kunt geven. Bij deze brief zit ook een brief van Marleen
Boon. Zij geeft al een paar jaar les in Laag-Soeren en deze lessen worden heel goed
ervaren. In de brief stelt zij zich voor en geeft aan waaruit haar lessen bestaan.
Wilt u ervoor zorgen dat wij het ingevulde keuze formulier uiterlijk vrijdag 6 april
van u hebben ontvangen. Alle formulieren moeten wij retour ontvangen, ook als u
ervoor kiest dat uw kind geen van beide lessen gaat volgen.
Koningsspelen
Vrijdag 20 april vieren wij de KONINGSSPELEN. Dit
jaar vieren wij dit, net als vorig jaar, samen met 3
andere basisscholen in Dieren. De Emmaschool, de
Annie MG Schmidtschool en de Wensvogel.

Om er weer net zo’n groot succes van te maken als vorig jaar vragen wij hulp van ouders of andere belangstellenden voor het
begeleiden van groepjes en voor de catering.
Voor groep 1/2 hebben wij 2 begeleiders nodig, voor 3/4 hebben we 1 begeleider nodig.
Voor de catering willen we graag hulp van 2 ouders.
Indien u kunt en wilt helpen dan kunt u dit doorgeven aan de leerkracht van uw kind of bij Petra Kroneman.
Verdere belangrijke informatie t.a.v. de Koningsspelen
Locatie: Admiraal Helfrichlaan 95 in Dieren. Er zullen 2 voetbalvelden gebruikt worden.
Tijd: Start is voor alle kinderen om 8.30 en eindigt om 12.00 uur
Kinderen groep 1 t/m 4
De kinderen worden door de ouders naar de sportvelden gebracht en daar ook weer om 12.00 uur opgehaald. Meldt u a.u.b. even
bij de leerkracht dat u uw kind weer meeneemt?
Kinderen groep 5 t/m 8
De kinderen gaan op de fiets vanaf school naar de voetbalvelden. Vanuit Dieren vertrek om 8.15 uur. Vanuit Laag-Soeren vertrek
om 8.10 uur. In Dieren zijn genoeg fietsbegeleiders. In Laag-Soeren wordt nog een begeleider gezocht voor de heen en
terugtocht. Het is belangrijk dat de kinderen een lunchpakket meenemen naar de sportvelden.
Na de sportdag fietsen alle kinderen weer met de leerkracht terug naar school.
Om 14.00 uur mogen de kinderen naar huis. Indien dit u niet goed uitkomt, meldt u dit dan even bij de leerkracht. Uw kind kan
dan tot 14.45 op school blijven.
Nieuws uit Laag-Soeren
Gastles

Dinsdagmiddag 13 maart hingen de leerlingen aan de
lippen van mevrouw de Beurs. Zij wist zich nog precies te
herinneren hoe haar leven eruit zag tussen 1940 en 1945
in Laag-Soeren. In die tijd waren er 2 kruideniers en een
bakker. Het laatste oorlogsjaar kon niemand meer naar de dorpsschool, die toen aan de overkant stond. Ze vertelde over hun
onderduikers, die langs de muur plasten, de Duitsers die in Laag-Soeren verbleven om aan te sterken en over de Engelsen die
kwamen bevrijden. Het was een leerzame middag voor onze leerlingen.

Schatten van Oerrr
Donderdag 22 maart zijn we op zoek gegaan naar de schatten van OERRR. In het Nationaal Park
Veluwezoom waren boxen verstopt. Je kon ze alleen vinden met een gps. Iedere box bevatte een
opdrachtkaart van OERRR. Je ontdekte hoe je de weg kon vinden in de natuur, hoe je de hoogte van een
boom kon meten en nog veel meer. Uiteindelijk bleek het een heuse safari te worden. Moest je links
omhoog, stond daar de familie zwijn; even wachten, maar ze bleken nog lang niet uitgegeten. Dan maar
via een ander pad. Dat bleek helaas geblokkeerd te zijn door erg veel paarden. Uiteindelijk maar via een heuvel. Het
“bergbeklimmen” begon. Enfin….. avontuur alom.

Zwerfafval
In en om de school bleek het redelijk schoon. Ook in het dorp/op het plein vonden de lln. het niet erg smerig
(behalve kauwgom). Maar in de nieuwbouw…..Binnen 25 minuten hebben onze leerlingen 6 zakken afval
opgehaald.

Geen wolf maar Vlaamse Reus??
Hopelijk zijn er foto’s binnengekomen van dit vreemde wezen. Na onze safari bij de schaapskooi (Veluwezoom), nu op zoek in
de bossen van Laag-Soeren naar dit dier. Wie weet vinden we hem 30 maart (vandaag) wel.
6 April
Vrijdagmiddag 6 april bent u om 14.45 uur van harte welkom om de werkjes van de kinderen te bewonderen. Ze hebben er lang
aan gewerkt en het is een echte expositie geworden.

