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Agenda: 16 maart 2018
21 maart
28 maart
30 maart t/m 2 april
3 april
20 april

Open dag scholen Comprix
Grote rekendag
Paasvakantie
Studiedag team. Alle kinderen zijn vrij!
Koningsspelen

Open dag Comprix
Op woensdag 21 maart hebben alle scholen van
Comprix een open dag.
We nodigen (groot)ouders en verzorgers uit om
een kijkje in de klas van uw kind te nemen.
Programma ‘Kijkje in de klas’:
9.30-9.45
Ouders en/of andere
belangstellenden van bovenbouw A en B wonen
een les bij in de klas van hun kind.
9.45-10.00 Ouders en/of andere
belangstellenden van onder- en middenbouw
wonen een les bij in de klas van hun kind.
Na de activiteit in de klas bent u van harte welkom
voor een kopje koffie of thee in het gymlokaal.
Daar krijgt u informatie over de Ateliers waar we
na de voorjaarsvakantie mee gestart zijn. U kunt
de diapresentatie bekijken.
Om 10.30 is het programma afgelopen.
Andere belangstellenden zijn van 8.30 t/m 12.00
welkom om informatie over de school te krijgen.
Deze belangstellenden komen niet in de klassen.
Nieuws uit de bibliotheek – maart
Wat is er nou leuker dan een boek lezen over een
onderwerp dat je bezig houdt? In de bibliotheek
zijn alle boeken gestickerd. Boeken die over een
bepaald onderwerp gaan, krijgen een extra sticker.
Weet jij welke genres hier bedoeld worden? Leest
je kind graag over een van deze onderwerpen, let
dan op de sticker!

Verjaardagen Maart
1
17
18
23

–
–
–

Gerwin de Jong
Liteong Kwon
Lindsy Dekker
Renzo Steinbach

10 maart Klussen op het plein
Ondanks de regenachtige start van de dag, is er
flink geklust in en om de Triade.
Op het plein is het fietsenhok helemaal opnieuw in
de verf gezet. Het grijs en blauw zorgen voor een
frisse uitstraling.
In het gras voor de school staan nu drie
picknicktafels. Hier hopen we bij mooi weer veel
plezier van te hebben.
Tussen de middag was er een goed verzorgde
lunch. We kijken terug op een gezellige klusdag
en bedanken iedereen die geholpen heeft van
harte!
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 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 Grote
Rekendag 2018 vindt plaats op woensdag 28
maart 2018. Dit schooljaar doen we hier aan mee!
De leerkrachten bedenken een programma
waarbij de kinderen gaan nadenken tijdens
activiteiten die in het teken staan van
inventariseren, stapelen, verplaatsen, coderen.
De kinderen van groep 5 tot en met 8 bezoeken in
dit kader de Motip om het magazijn te bekijken.

Antwoorden: school, avontuur, humor, sport, speuren

Gezond weetje! Wist je dat…

•

... de grootste aardbei die ooit gewogen is wel
231 gram woog?

•

... Een gemiddelde aardbei wel tweehonderd
pitjes heeft?

Aanwezigheid Tineke Schepers
Maandag
Dinsdag
19 maart‘18
20 maart‘18
De Kampingerhof De Triade
26 maart‘18
De Triade
Ochtend afwezig
2 april‘18
Tweede Paasdag

Woensdag
21 maart ‘18
Ochtend afwezig

Donderdag
22 maart ‘18
De Triade

Vrijdag
23 maart ‘18
De Kampingerhof

27 maart‘18
De Kampingerhof

28 maart ‘18
De Triade

29 maart ‘18
De Kampingerhof

30 maart ‘18
Goede vrijdag

3 april‘18
Studiedag.
Kinderen vrij

4 april ‘18
Afwezig

5 april ‘18
De Triade

6 april ‘18
De Kampingerhof

