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Ons internetadres is:
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t/m 16 maart
14 maart
21 maart
22 maart
26 maart
29 maart
4 april

kledingcontainer
open dag
rapport 2
10-minutengesprekken 1 t/m 7
10-minutengesprekken 1 t/m 7
paasviering met lunch continurooster
sportdag groep 3 t/m 8

Schaal van samen delen
We zijn heel blij met het enthousiasme waarmee veel
kinderen flessen hebben opgehaald! Het paste mooi
bij het thema van ons project van duurzaamheid.
Er is hiermee €301,- euro opgehaald! De schaal van
samen delen heeft €124,- opgebracht, zodat een
mooi totaalbedrag van €425,- bestemd is voor de
actie Ride4kids (politieagenten die d.m.v. een
fietstocht geld ophalen), waarmee kinderen met een
stofwisselingsziekte geholpen gaan worden met het
ontwikkelen van nieuwe medicijnen.
Rob Frau ook van harte bedankt voor het organiseren van de actie en voor de fietstocht over
de Pyreneeën die je in september gaat doen!
De komende maand sparen we weer voor ons sponsorkind Tiroyaone in Botswana. Hij is
bezig met zijn laatste periode van zijn opleiding en ondertussen al bijna volwassen! Het is
dan ook heel gaaf om als school mee te kunnen helpen met zijn opleiding en ontwikkeling!
Hij woont ondertussen niet meer op de compound met de jongere kinderen, een goede stap
naar eigen zelfstandigheid.
Sparen jullie mee voor deze laatste fase van zijn ontwikkeling?

Kledingactie
Komende week is de laatste week dat de kledingcontainers in onze school staan. Dus hebt u
nog kleding of schoenen dan kunt u deze meenemen naar school.

Schoolzwemkampioenschappen
A.s. zaterdag organiseert Zwemvereniging De Watervogels de
schoolzwemkampioenschappen van Lansingerland. Leerlingen uit groep 3 t/m 8
van de basisscholen uit de gemeente kunnen aan het kampioenschap
deelnemen. Het kampioenschap vindt plaats in zwembad De Windas in
Bergschenhoek van 14.45 tot ca. 17.30 uur. Van onze school zullen er drie
teams met kinderen meezwemmen. Zet m op jongens en meiden!

Open dag
A.s. woensdag is er weer de jaarlijkse open dag op de scholen in
Berkel en Bergschenhoek.
Van 9.00 tot 12.00 uur staan de deuren van onze school weer voor
belangstellenden open. Kent u mensen die op zoek zijn naar een
leuke school voor hun kind (eren), wilt u hun dan vertellen over de
open dag?

Alweer een verhaal van de O.R.!?!
Hier weer een verhaal van iemand uit de ouderraad..
Nu ben ik aan de beurt! Ik ben Mandy en heb 2 kids. Vince
zit in groep 1a en Milou mag over 3 jaar naar De Acker. Toen
Vince mocht wennen op school, werd ik al gevraagd voor de
OR door Astrid. Niet zo gek, want ik had Astrid gestrikt voor
de OR op de peuterschool.. 😉
Ik moest er natuurlijk ook even over nadenken. Het is
belangrijk dat er een OR is voor de school, de leerkrachten kunnen dit er niet bij doen en het is leuk
om iets voor de kinderen te doen.
Maar ja, waar vind je de tijd hiervoor? Gelukkig zijn we met een team en dat betekent dat we elkaar
altijd helpen als iemand minder tijd heeft. Iedereen doet wat hij/zij kan en vele handen maken licht
werk..
Waarom?
Er zijn genoeg redenen om niet in de OR te gaan, maar waarom wel, nou:
- Je zorgt voor blije gezichten;
- Je mag mee-feesten tijdens het Sinterklaas-, Kerst- en Paasfeest;
- Je bent meer betrokken bij de school waar jouw kinderen elke dag zitten;
- Je leert andere ouders kennen;
- Je leert de leerkrachten beter kennen;
- Je mag mee met een etentje, mmm…;
- Kleine moeite, groot plezier!
Dus..
Fijn als je ons wil helpen als OR-lid! Maar als je eerst nog meer wil weten, spreek een van ons eens
aan of vraag meer info aan de leerkracht.
Groetjes Mandy Haagsman

Klimopklas
Tussen de voorjaarsvakantie en Paasvakantie zal er geen klimopklas zijn. Juf Marélien die de
klimopklas dit jaar verzorgt geeft momenteel les aan groep 4b . We hopen na de Pasen weer
een klimopklas te kunnen organiseren. Uiteraard zullen de leerkrachten er voor zorgen dat
de kinderen voldoende uitdaging krijgen bij hun werk in de eigen klas.
Combat Scholieren Tafeltennistoernooi
Het op woensdag 28 februari gespeelde COMBAT
Scholieren Tafeltennis Toernooi was, mede door de
enthousiaste deelname van veel leerlingen een groot
succes. In totaal bijna 60 deelnemers van 5 basisscholen
uit Bleiswijk (de Wiekslag, Klimophoeve de Poort, de
Anne Frank & de Oosthoek) en 5 basisscholen uit
Bergschenhoek. (De Acker, Boterdorp, Pius X, Regenboog
en Groenehoek). De groepen 5 en 6 speelden 's ochtends
en de groepen 7 en 8 's middags, iedereen kwam veel
aan spelen toe. Aan het eind van de middag werden nog
de wedstrijden om het algemeen meisjes- en jongenskampioenschap gespeeld. In groep 5
werd Max Verhage tweede en in groep 6 werd Stijn Verhage tweede en Tobias Nieland
vijfde. Top gedaan jongens!

Mede namens het team,
Elly Berghout
Miranda van der Starre

Bijbelverhalen
De storm op het meer Marcus 4: 35-41
Een man met storm in zijn hoofd Marcus 5: 1-20
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Ingezonden
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Stralen als een ster in de musical Esther
In de Gereformeerde Kerk Het Baken in Bergschenhoek hopen we op zaterdag 17
maart met de kinderen rond de basisschoolleeftijd de musical Esther uit te voeren!
Voor alle duidelijkheid; de kinderen studeren in één dag de musical in. Zij doen dat
onder begeleiding van de acteurs Van De Vliegende Speeldoos. Aan het einde van
de middag wordt de musical voor echt publiek (ouders, boers en zussen, opa en oma
en vrienden) opgevoerd. Het moge duidelijk zijn dat dit een unieke kans is!
Reserveer deze dag alvast in de agenda. Dit mag je niet missen.
De musical gaat over het leven van de mooie Joodse Esther maar loopt helemaal
anders dan ze had verwacht.

De ene dag woont ze bij haar pleegvader Mordechai.
De volgende dag wordt ze meegenomen om als kandidaat mee te doen in een soort
wedstrijd: wie wordt de nieuwe vrouw van de meest machtige koning van de wereld:
Ahasveros?
Aan de kinderen.
Lijkt het jou ook zo leuk een keer te schitteren in een musical? Of te helpen bij het
opbouwen van het decor? Of een taak te hebben bij de ontvangst van de
gasten.
Dan is dit je kans.
Je kunt je opgeven door je ouders even te laten reageren door een mailtje te sturen
naar onderstaand mailadres. Deelname aan de dag kost 5 euro (incl. lunch)
Namens het organiserend
comité,
jsluiter@gmail.com
Tel: 010-15227173
Mobiel: 0610100012

Jaap Sluiter

