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Nieuws van de directeur
Gevonden voorwerpen
Volgende week woensdag en donderdagochtend worden alle gevonden voorwerpen (kleding,
broodtrommels, bekers e.d.) uitgestald op de grote tafels in de handarbeidruimte. Bent u iets
kwijt, kijk dan even of het hier tussen zit. Wat niet opgehaald wordt, gaat vrijdag naar een
instelling die ervoor zorgt dat het op een plek komt waar kinderen het goed kunnen gebruiken.
Ouderavond “Andere Schooltijden”
Er was een grote opkomst afgelopen donderdagavond. Na afloop van de presentatie waren er
nog veel goede kritische vragen. Het was fijn dat Louise Nobel vanuit de werkgroep er was om
overal duidelijk antwoord op te kunnen geven. We kunnen ons voorstellen dat u na afloop toch
nog met vragen zit, of tips voor ons heeft. U kunt dan altijd een mail sturen naar
andereschooltijden@ssba.net of naar de.klimboom@ssba.net

Trefwoordviering
Aanstaande woensdag om 11 uur wordt er in de Petruskerk een Trefwoordviering voor de
groepen 5 en 6 van de rooms-katholieke scholen vanuit het SSBA gehouden. U bent van harte
welkom om deze viering bij te wonen.
We hebben nog ouders tekort om onze kinderen naar de Petruskerk te brengen. Meldt u aan
bij de groepsleerkrachten!
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Volgende week woensdag vieren wij samen met groep 1/2a onze verjaardag op school. De kinderen
hebben allemaal een uitnodiging voor dit feest gekregen. Het is gelijk een afsluiting van ons thema
Sprookjes. De kinderen mogen verkleed naar school komen, het liefst als iets wat bij het thema
Sprookjes hoort. We hebben nog wel hulp nodig om dit feest te laten slagen. Dus papa, mama, opa,
oma, tante of oom meldt u aan. Het wordt een spetterend feest.

Donderdagmiddag mogen de kinderen weer speelgoed meenemen
om er gezellig samen mee te spelen .
Vrijdag begint de vakantie voor de kinderen en kunnen ze lekker
uitrusten. Hopelijk komen ze maandag 3 maart weer allemaal fit
weer op school. Dan begint in de klas de lente ons nieuwe thema.
De carnaval is voorbij en de vastentijd is begonnen. Maandag staat
er een doosje in de klas, waar de kinderen geld in mogen doen voor
onze vastenactie. Vorig jaar is er vooral dankzij groep 7 een groot
bedrag naar het goede doel gegaan. Hopelijk kan onze klas dit jaar een mooi bedrag bij elkaar sparen.

Groep 4

Gisteren hebben we weer een teambouwer in de klas gedaan. Alle kinderen mochten met
limonaderietjes een soort knikkerbaan maken met hun groepje. Daarvoor was goed overleg en een
goede taakverdeling nodig. Deze kinderen konden dat wel en de resultaten waren verrassend en
creatief. Kom gerust eens kijken naar de banen. Ze hangen achter in de klas.
Klassenbeurt volgende week: Maud en Nadine

Groep 5a

Woensdag werden de kinderen verrast door Valentijn. Alle kinderen vonden bij binnenkomst
een leuk knuffeltje met een kaartje eraan op hun tafel! (En nee, die was niét van de juf!)
Dankzij Dick van der Hulst, de techniekcoach, hadden de kinderen van groep 5 deze week een
leuke techniekmiddag. Een technisch circuitje met allemaal verschillende opdrachten waarbij
de kinderen echt zelf aan de slag konden: stroomkring maken, molentje laten draaien op licht,
hoe heet al dat gereedschap in de gereedschapskist……. En dan ….. naar buiten voor de
raketproef! Alle kinderen kregen een oorkonde mee naar huis, mét de handtekening van de
techniekcoach.

HULPHULPHULP
Woensdag is de Trefwoordviering in de Petruskerk. Wilt u ons brengen?
Laat het juf Conny weten!
Klassendienst: Kara en Jasmijn

Groep 5b

Dinsdagmiddag was er een techniekcoach in onze klas. Hij had allerlei ‘technische’ materialen
bij zich. De kinderen mochten allerlei leuke en interessante opdrachten uitvoeren waardoor ze
veel leerden. Het spannendst was de flessenproef buiten; een plastic fles werd als een raket
gelanceerd.

Groep 6
Toets natuur
Donderdag 22 februari maken we de toets van
natuur. De samenvatting is vandaag mee naar
huis gegaan.
Trefwoordviering
Woensdag 21 februari is de trefwoordviering
in de kerk. Zijn er nog ouders die komen kijken
waar we eventueel met mee kunnen rijden?
Ik hoor het graag!
Klasbeloning
Onze punten gaan als een trein en dus was het
weer tijd voor een beloning!
Vrijdagmiddag hebben we daarom een
spelletjesmiddag gedaan. Het was ontzettend
gezellig!
We sparen weer verder voor de volgende
beloning!

Groep 6/7

Afgelopen week hebben de kinderen een leuke coöperatieve werkvorm uitgevoerd. Ze hebben
daarbij in tweetallen gewerkt. De opdracht was: ‘ontwerp mijn tangram’. Elk tweetal kreeg een
tangram en knipte die in stukken. De zender maakte met die tangram een ontwerp en moest
dat ontwerp beschrijven aan de ontvanger. De ontvanger probeerde het ontwerp dat de zender
omschreef na te leggen. Erg leuk!

Maandag 19 februari hebben de kinderen de toets van Engels. De leerlingen hebben afgelopen
week de leerstof mee naar huis gekregen.

Groep 8a

Toets
Maandag 19 februari de natuurtoets van het thema ontwikkeling. Succes met leren!

DOSR

Kies je sport!
Vorige maand is het boekje Kies je sport uitgekomen. Een project in samenwerking met diverse
verenigingen om kinderen kennis te laten maken met ‘andere’ sporten. Helaas stond
sportvereniging DOSR niet in dit boekje vermeld, maar ook zij bieden hele leuke activiteiten aan
voor jong en oud. Die willen we jullie zeker niet onthouden.
De volgende activiteiten biedt de vereniging aan:
Sportactiviteit: Peuter en kleuter sport
Sportvereniging:
DOSR
Leeftijd:
3 t/m 5 jaar
Data:
7,14 en 21 maart
Tijd:
14:30-15:30 uur
Plaats:
Sportvereniging DOSR, sportpad 17 in Roelofarendsveen
Contactpersoon:
Edwin Valentijn: pk-sport@outlook.com
Website:
www.dosr.nl
Bijzonderheden:
Trek lekker zittende kleding aan. De lessen zijn buiten op het sportveld.
Sportactiviteit: Voetbal 6 t/m 9 jaar
Sportvereniging:
Leeftijd:
Data:
Tijd:
Plaats:
Contactpersoon:
Website:
Bijzonderheden:

DOSR
6 t/m 9 jaar
11, 18 en 25 april
16:00 – 17:00 uur
Sportvereniging DOSR, sportpad 17 in Roelofarendsveen
Leon Kerkvliet: leonmiranda@casema.nl
www.dosr.nl
De training is buiten op het sportveld.

Sportactiviteit: Voetbal 10 t/m 12 jaar
Sportvereniging:
Leeftijd:
Data:
Tijd:
Plaats:
Contactpersoon:
Website:
Bijzonderheden:

DOSR
10 t/m 12 jaar
12, 19 en 26 april
17:00 – 18:00 uur
Sportvereniging DOSR, sportpad 17 in Roelofarendsveen
Leon Kerkvliet: leonmiranda@casema.nl
www.dosr.nl
De training is buiten op het sportveld.

Wilt uw kind meedoen aan 1 van deze activiteiten?
Stuur dan een mail naar femkevermeij@ssba.net met daarin om
welke activiteit het gaat, naam van uw kind en leeftijd. Er zijn een
beperkt aantal plaatsen, dus wees er snel bij!

ROAC

Sportieve activiteiten voor de jeugd bij ROAC handbal
In de maand maart staan een tweetal sportieve,
wervende activiteiten op de agenda van de afdeling
Handbal, te weten een clinic en een spelfeest.
Tijdens de clinic gaan de kinderen aan de slag met
diverse handbal technische oefeningen begeleid door
dames van de selectie. Vervolgens gaan alle
deelnemers met elkaar iets eten en om 19.00 uur
kunnen ze naar een wedstrijd kijken.
De spelfeesten worden al een aantal jaren met succes gehouden. De kinderen gaan daarbij op een
gezellige manier met diverse balspellen aan de slag en er worden uiteraard een aantal wedstrijdjes
gespeeld.
Beide activiteiten staan open voor de deelname
door niet-leden. Die kunnen zo op een
ongedwongen manier kennis maken met de
handbal.
Kees Toonen, de trainer van de selectie, zal in de
weken voorafgaand aan de clinic en het spelfeest
handballessen verzorgen op diverse basisscholen in
de gemeente.
Zaterdag 17 maart | Handbal Clinic
van 16.00 tot 20.00 uur
voor de jeugd uit groep 5 t/m 8

Zaterdag 24 maart | Handbal Spelfeest
van 12.00 tot 13.30 uur
voor de kinderen uit groep 3-4-5

Dit alles in de Hertogshal in Rijpwetering.
Deelname is gratis en aanmelden kan via een mail naar jeugdhandbal@svroac.nl.

