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Wist u dat………………………………….. 
 

- wij afgelopen maandag geen inval hadden in groep 3/4 

- u dat vast niet gemerkt heeft omdat wij het zelf opgelost hebben 

- u al uw kleding alvast weer kunt verzamelen 

- op dinsdag 24 maart de kleding wordt opgehaald 

 

 

75 jaar vrijheid 
Kunstenares Marjolijn Koot heeft de afgelopen 2 weken kunstlessen gegeven in alle groepen. 
Dat was erg leuk en leerzaam. Ze moesten er twee dagen aan werken. De eerste dag 
voorbereiden en de tweede dag kreeg het soms een verrassend effect. Zo moest groep ¾ eerst 
een heel donkere plek schilderen en de dag erna moesten ze er een vrolijke plek van maken 
waar de vrijheid centraal stond. Erg moeilijk maar de kinderen hebben prachtige kunstwerken 
gemaakt. Een aantal van de kunstwerken worden in het voormalige Rabobank gebouw in ’s 
Heerenberg tentoongesteld. 
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Afsluiting Topondernemers – thema: Oorlog & Vrede 

Vrijdagmiddag hebben wij het thema ‘Oorlog & Vrede’ afgesloten met groep 5/6 en groep 7/8. 

Er waren veel ouders, opa’s en oma’s gekomen om de werkstukken en presentaties van de 

kinderen te bekijken. Er was gekozen voor verschillende presentatievormen.  

Leuk om te zien dat de opkomst zo groot was!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

De flessenactie van Faye, Kato en Noortje uit groep 7/8 was ook een opdracht die hoorde bij 

Topondernemers. Zij hebben vanmiddag de opbrengst van hun actie bekend gemaakt. Het 

mooie bedrag van €60,50 zal worden overgemaakt aan War Child. Bedankt dat jullie allemaal 

hebben geholpen met het inleveren van flessen. 
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Bag2School 

Op dinsdag 24 maart komt Bag2School weer om de kledingzakken op te halen. Spaart u weer 

mee? De kinderen krijgen de zakken na de vakantie mee om te vullen, maar het u mag het 

natuurlijk ook gewoon in een vuilniszak doen. 

 

Techniekdag de Liemers op zaterdag 18 april 

Op zaterdag 18 april a.s. vindt weer de Techniekdag de Liemers plaats. Doel van de Techniekdag is 

kinderen in de leeftijd van 9 tot 14 jaar spelenderwijs in aanraking te laten komen met techniek. Voor 

meer info zie bijlage 

 

 

 

 


