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Wist u dat………………………………….. 
 

- de kinderjury weer van start is gegaan 

- wij het leuk zouden vinden als er veel kinderen mee willen doen 

- U maandag 23 maart en dinsdag 24 maart tot 10.00 uur uw gebuikte kleding kunt inleveren 

- u de zakken gewoon in de fietsenstalling kunt zetten 

 

 

Coronavirus 

We komen er niet onderuit om hier ook iets over te schrijven in het Boomblad.  

Tot en met vandaag betekent dat de school gewoon openblijft, maar we weten niet wat er in 

het weekend weer beslist wordt.  

Wij houden ons in ieder geval netjes aan de landelijke richtlijnen van het RIVM. Dat betekent 

nu ook dat kinderen thuis moeten blijven bij met klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn 

of koorts. Wij vinden het heel vervelend, maar wij snappen ook dat de verspreiding tegen 

gehouden moet worden.  

 

Loden waterleidingen 

We zijn het al bijna weer vergeten, maar een aantal weken geleden maakten we ons zorgen 

over de loden waterleidingen in onze huizen en scholen. PRO8 heeft meteen laten 

onderzoeken of er in een van onze scholen nog loden leidingen lagen. Dat blijkt gelukkig niet zo 

te zijn.   

 

 

Bag2School  

Op dinsdag 24 maart komt Bag2School rond 10.30 uur de 

ingezamelde kleding ophalen. U mag de kleding al op maandag 

meebrengen en in de fietsenschuur leggen. Het hoeft niet perse in 

zakken van Bag2School, het mag ook gewoon in een andere plastic 

zak. Wij hopen weer op een heleboel zakken.  
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Kinderjury 

De Kinderjury is weer van start gegaan. De kinderen mogen weer stemmen wat hun leukste boek is van 

2019. Op de site van de bibliotheek staat hoe je mee kunt doen. Op school liggen een aantal 

stemformulieren.  

 

 

 

EU Schoolfruit 

In de week van 16 maart krijgen de kinderen op woensdag een stuk meloen, op 

donderdag een paar waspeentjes en op vrijdag een appel.  

 

 

 

 

 
 

 

Schoolfotograaf 

Onze schoolfotograaf komt op vrijdag 19 juni de groepsfoto’s nemen. 

Volgend jaar komt hij weer voor de individuele foto’s.  
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Opening nieuwe thema Topondernemers  
Op donderdag 5 maart hebben enkele kinderen uit groep 
7/8 ons nieuwe thema van Topondernemers geopend: 
"Vlinders in je buik". 
Zij hadden zich leuk uitgedost als lammetje of vlinder.  
In de klassen is het thema daarna verder wat uitgebreider 
besproken.  
Opdrachten waar we in deze 6 weken aan werken zijn o.a. 
over de Lente, over het proces van rups naar vlinder maar 
ook over ons eigen lichaam.  
De kinderen mogen uiteraard spulletjes meenemen voor 
onze thematafel! 
 
 
 
 
Topondernemers groep 3/4 
In groep 3/4 wordt er hard gewerkt aan het nieuwe thema: De ruimte. 
De kinderen zijn druk bezig geweest om allerlei dingen te knutselen. Ruimte tekeningen, 
planeten voor op het raam en planeten van papier maché 
Lekker kliederen met lijm en kranten! Volgende week worden de planeten geschilderd. 
Ben je nieuwsgierig geworden? Kom gerust eens kijken. 

    
 

 

 


