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Ik eet het beter

Geachte ouders/ verzorgers,

De nieuwsbrief van maart, dat betekent dat de helft van het schooljaar er al weer opzit. De kou maakt
binnenkort plaats voor de zon, voor de warmte. Alles mag en kan weer bloeien en groeien. Ook de
kinderen zullen hiervan genieten. Dat betekent dat er ook weer mooie buitenactiviteiten gaan plaats
vinden. In de periode voor de voorjaarsvakantie hebben we ook al een aantal mooie activiteiten met
de kinderen gehad. Een verslag hiervan staat op de website en heeft ook in het Hofweekblad en op
Maarkelsnieuws gestaan. Ook onze facebookpagina wordt elke keer gevuld met activiteiten. Via deze
weg willen we alle ouders die hierbij hebben geholpen hartelijk danken. De kinderen hebben genoten.
De kinderen van groep 8 werden voor de vakantie verrast door de leerkrachten. In de laatste OR vergadering zijn de schoolreisjes vastgelegd. Groep 78 gaat 4 dagen naar Schiermonnikoog in juni. De
exacte data en invulling volgt binnenkort. Ook de schoolreisjes voor groep 1/2, 3/4 en 5/6 worden in
deze periode gepland en vastgelegd. Hierover meer in de volgende nieuwsbrief.
Binnen school wordt er hard gewerkt aan vernieuwing. De digitale verwerking van taal/ rekenen en
spelling verloopt soepel. Kinderen ervaren nu hoe het is, begrijpen het programma steeds beter. Er is
steeds meer ruimte voor het personaliseren van het leren. Het wachten is nu op de Chromebooks via
Heutink. Helaas verloopt dit alles nog niet soepel.
De kinderen uit groep 3 t/m 8 werken nu mbv een weektaak. Op maandag krijgen ze een weektaak
uitgedeeld en daarop staan de verplichte werkjes en de keuze activiteiten. In de klassenmail van de
desbetreffende groepen staat hier indien nodig meer informatie.
In deze nieuwsbrief staan verdere bijzonderheden voor de hele school. Veel leesplezier.

Open dag
As woensdag 7 maart staan de deuren open van onze school voor
de peuters vanaf 2 jaar. Tussen 9:00 en 12:00 kunnen zij samen met
ouders een kijkje nemen in onze school.

Welkom
Dinsdag 6 maart beginnen Emma en Julian Stooter. Zij komen uit
Deventer. Zij komen in de buurtschap Stokkum wonen. We wensen
ze heel veel geluk en plezier in Stokkum. Emma komt in groep 2,
Julian in groep 4.

Niveaulezen
Na de voorjaarsvakantie beginnen we met niveaulezen. In groepjes wordt er gelezen
onder begeleiding van een ouder. We lezen elke woensdag tussen 8:30 uur en 8:50
uur. De ouders die zich hebben opgegeven zijn ingedeeld.
Niveaulezen vindt plaatst in de periode tot aan de meivakantie.

Koffieochtend
Op woensdag 21 april staan de deuren open voor (groot) ouders en buurtbewoners voor een gezellige
koffieochtend.

Luizencontrole
Ivm met de open dag is de luizencontrole eenmalig verplaatst naar donderdag 8 maart.

Oud papier
Zaterdag 10 maart wordt het oud papier weer op gehaald.

NL Doet
Vrijdag 9 maart vindt de jaarlijkse actiedag NL doet weer plaats. Wij hebben onze school hier ook voor
aangemeld, ivm het opknappen van het plein, onkruid vrijmaken van het plein het en schilderen van
speeltoestellen. We gaan dit samen met de kinderen doen en hopen dat er nog een aantal (groot) ouders
zijn die willen helpen. Hiervoor vindt nog overleg plaatst met Komiok/ Het Gebouwtje. We wachten
ook nog even af wat de weersverwachtingen zullen zijn. U ontvangt hierover deze week nog meer info.
https://www.nldoet.nl/

Pannenkoekdag
Nationale Pannenkoekdag wordt elk jaar gevierd op een vrijdag in
maart. Dit jaar is dat vrijdag 16 maart. Het is dé dag waarop kinderen
pannenkoeken serveren voor ouderen. Gewoon, omdat onze opa's
en oma's best wel eens in het zonnetje gezet mogen worden. En
waarmee kan dat nou beter dan met een zelfgebakken pannenkoek?
Groep 456 en 78 organiseert dit ieder jaar voor opa’s/ oma’s / buurtbewoners. Meer info komt via de mail van de desbetreffende leerkracht met de vraag wie wil helpen bakken.
De pannenkoeken worden geserveerd in het Gebouwtje.
https://www.pannenkoekdag.nl/over-pannenkoekdag

Ik eet het beter
Donderdag 22 maart lunchen we met alle kinderen op school/ in het Gebouwtje in het kader van het
project “Ik eet het beter.” Dit project sluit aan bij ons project van de moestuin en de Gezonde school.
https://www.ikeethetbeter.nl/

Oudergesprekken
Binnenkort ontvangt u weer een uitnodiging voor het 10 minuten gesprek over uw zoon/ dochter. Ook
krijgen de kinderen binnenkort een rapport mee.

Week van de lentekriebels
De Week van de Lentekriebels is een nationale projectweek voor
het speciaal- en basisonderwijs en is van 19 t/m 23 maart 2018.
Deelnemende scholen geven een week lang les over weerbaarheid, relaties en seksualiteit
Www.weekvandelentekriebels.nl
Agenda


5 maart Studiedag, kinderen
vrij



7 maart Open dag



7 maart Niveaulezen



8 maart Luizencontrole



8 maart afvalles Hofpower
groep 78



9 maart NL Doet



10 maart Oud papier



15 maart Rapport mee



16 maart Pannenkoekendag



19/20 maart Oudergesprekken



19 maart Week van de Lentekriebels

Paasviering



Op donderdag 29 maart vindt de jaarlijkse paasviering
plaats. Deze dag zullen we samen met de kinderen een
paasbrunch houden in het Gebouwtje. Meer info volgt .

22 maart Ik eet het beter
Gezamenlijke lunch



23 maart Zit met Pit les 2
groep 456



28 maart Grote Rekendag



29 maart Paasviering,
gezamenlijke paasbrunch

Pasen



30 maart Goede Vrijdag Vrij

De kinderen zijn vrij op 30 maart en 2 april.



30 maart/ 1 april activiteiten
Boakholt comité

De Grote Rekendag
Ieder jaar wordt de Grote Rekendag georganiseerd. Het
is een dag voor alle basisscholen in Nederland en Vlaanderen (groep 1 t/m 8) die helemaal in het teken staat van
rekenen. En dan niet gewoon in de klas, maar vooral ook
daarbuiten. Want rekenen is veel meer dan sommen maken in je werkboek! De volgende Grote Rekendag vindt
plaats op woensdag 28 maart 2018. Het thema van deze
16e editie is ‘De school als pakhuis’.

