21-03-2019

De aftrap van “Kunstweken” met “De toverspuit!”
We starten het project 25 maart om 10:30 uur op een ludieke
manier met alle kinderen op het schoolplein.. Ouders zijn
welkom.
Oproep……Oproep……Oproep……Oproep……Oproep……oproep
Welke ouders zijn heel creatief en vinden het leuk om iets over
hun hobby/creativiteit te vertellen in de groepen. Het mag van
alles zijn: schilderijen, keramiek, tekeningen enz………
Misschien kent u wel een bekende kunstenaar uit de buurt die
iets over zijn werk wil komen vertellen!

Belangrijke data:

Maart
25 maart start
Kunstproject
28 maart groep 7 & 8
”Ik eet het beter!”

April
18 april tentoonstelling
kunstproject en
voorjaarsmarkt.

Mei
17 mei
Studiedag Digitaal rapport
voor het hele team (alle
leerlingen zijn vrij)

“Ik eet het beter!”
Donderdag 28 maart hebben we het project “Ik eet het beter!”
Groep 7&8 maakt dan met producten die we bij AH hebben
opgehaald hun eigen gezonde lunch. Ze hoeven die dag geen
lunchpakket mee te nemen. Ook het drinken zit bij deze lunch.
Ook leren de leerlingen met de lesprogramma’s van Ik eet het
beter hoe ze zich lekker fit kunnen voelen.
Een uitdaging voor de hele klas!
Tegelijkertijd onderzoeken kinderen persoonlijk wat een
gezonde leefstijl met hen doet. Zo leuk kan het zijn om op
school en ook thuis gezond te eten en lekker te
ontspannen! Ervaar het in maart met het lesprogramma
Expeditie Lekker in je Vel.
Expeditie Lekker in je Vel
Groep 7 en 8 gaat de uitdaging
aan met het geheel nieuwe
programma Expeditie Lekker in je
Vel: een week lang gezond eten,
bewegen en ontspannen met de
hele klas!
Ook persoonlijk onderzoeken en ervaren de leerlingen hoe ze
zich lekker fit kunnen voelen, in de klas, op het schoolplein, en
ook in het gezin thuis! Inspirerende filmpjes, concrete
uitdagingen en aansprekende opdrachten helpen hen daarbij.
Het programma neemt dagelijks circa 15 minuten in beslag
Ook na hun ‘expeditie’ zullen leerlingen geïnspireerd zijn om te
kiezen voor gezond!
Het programma vindt plaats van 25 maart t/m 1 april 2019.

Voorjaarsmarkt
Het lijkt ons leuk om voor de kinderen, ouders en familie een
lentemarkt te organiseren. Dat is alweer een aantal jaar geleden
en het wordt weer eens tijd om dit op te pakken. We houden de
lentemarkt op 18 april voor de meivakantie. Het is van 16:00 uur
tot 18:00 uur. Deze datum kunt u dus alvast in uw agenda zetten.
Verdere informatie volgt nog.
Oproep……Oproep……Oproep……Oproep……Oproep……oproep
Volgend schooljaar willen we heel graag met techniek aan de
slag. We gaan verdeeld over het hele schooljaar 10 X werken met
techniek. We zoeken mensen en bedrijven die ons met hun
expertise willen ondersteunen. We hebben al een goudsmid uit
Oldemarkt bereid gevonden om langs te komen en zo zoeken we
nog meer mensen die kinderen enthousiast kunnen maken wat
betreft de techniek!
Ingekomen post:
Beste leden van de IJsclub IJsvermaak Oldemarkt,
Zoals wellicht bekend is, collecteert het Oranjefonds jaarlijks
voor goede doelen in heel Nederland.
Het Oranjefonds steunt vele sociale projecten in de samenleving
in ons land en organiseert o.a. de vrijwilligersdagen ‘NL Doet’.
Jaarlijks is er een collecteweek van het Oranjefonds, dit jaar van
11 tot en met 15 juni.
Verenigingen die collectes lopen voor het Oranjefonds kunnen
zelf de helft van de opbrengst van de collectes, vrij besteden
voor de vereniging. Door de slechtere winters van afgelopen
jaren zien we de inkomsten van de club teruglopen, terwijl de
vaste lasten stijgen. Om de club financieel gezond te houden, en
onze ijsbaan in stand te kunnen houden, willen we dit jaar gaan
collecteren voor het Oranjefonds. Onze hoop is dat er, naast
bestuursleden van de IJsclub, ook leden bereid zijn om in
Oldemarkt in die week te collecteren voor het Oranjefonds (en
dus eigenlijk ook voor de IJsclub). Bij voldoende collectanten,
zullen we in overleg met de collectanten de straten verdelen en
verder instructies geven.
Dus geef je per ommegaande op als collectant en help de IJsclub!
Voor meer informatie over het Oranjefonds, kan je kijken
op www.oranjefonds.nl. We hopen op jullie steun voor de IJsclub
en zien je reactie graag tegemoet. Met vriendelijke groet
,Bestuur IJsclub IJsvermaak Oldemarkt

