Nieuwsbrief maart / april 2019

locatie Woud tel. 0228-512200; locatie Wendel tel. 0228-512665; www. hetvierspan.com
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Project water
Vanaf 11 maart is er weer een schoolbreed project met als thema ‘water’. Hierbij
worden verschillende facetten van ‘water’ belicht.
Als afsluiting van dit project is er op beide locaties een tentoonstelling
op 16 april van 17.30 – 19.00 uur.
Hierover krijgt u later nader bericht.

Ideeënbus
Op locatie Wendel staat al een aantal maanden een ideeënbus van de
Oudervereniging op het podium.
Groep 6 van locatie Woud heeft nu ook een ideeënbus gemaakt. Iedereen
die een goed idee heeft voor de school kan hier een briefje ingooien.
Ook deze bus komt op het podium te staan.

Koningsspelen vrijdag 12 april
Zoals we u eerder gemeld hebben, doet onze school mee aan de Koningsspelen op vrijdag 12
april.
De groepen 3 t/m 8 gaan sport- en spelactiviteiten doen op de velden van Zouaven; alle
kleuters (incl. Wendel) hebben activiteiten op locatie Woud.
De schooltijden zijn voor alle groepen gewoon tot 14.15 uur.
Alle leerlingen krijgen deze dag op school een lunch aangeboden.
Over de invulling van de dag ontvangt u op een later tijdstip informatie.
Om deze feestelijke dag goed te laten verlopen hebben wij bij het ochtendgedeelte tot 12.00 uur
uw hulp hard nodig.
We hebben al voldoende hulp voor de catering, maar voor de sportieve onderdelen voor groep
1 t/m 8 hebben we nog niet genoeg hulp (ouders, grootouders, buren etc.).
Wilt u ons helpen op deze feestelijke dag, dan kunt u het doorgeven aan de leerkracht van uw
kind of via een mail naar hetvierspan@hetvierspan.com

Theatervoorstellingen
Zoals we in de vorige nieuwsbrief al schreven, gaan alle leerlingen dit jaar weer naar een
theatervoorstelling in het kader van het Kunstenplan Stede Broec. Alle voorstellingen vinden
plaats in Het Postkantoor.
De voorstellingen en data vindt u nogmaals hieronder:
• Donderdag 28 maart
voorstelling ‘Zandkapers’
gr. 1/2 Woud en Wendel
• Dinsdag 21 mei
voorstelling ‘Wakker!’
gr. 3 en 4 Woud
gr. 3 en 4 Wendel
• Maandag 8 april
voorstelling ‘Nachtreis’
gr. 5 en 6 Woud
• Dinsdag 9 april
voorstelling ‘Nachtreis’
gr. 5 en 6 en 7 Wendel
• Maandag 25 maart
voorstelling ‘Na Rosa’
gr. 7 en 8 Woud

Inloopspreekuur Welzijn Stede Broec
Vanaf januari 2019 houdt Welzijn Stede Broec elke woensdag ochtend van 8.30–11.00 uur
inloopspreekuur op locatie Woud.
U kunt hier, als ouder, terecht voor vragen over diverse onderwerpen binnen zorg en welzijn.
Bijvoorbeeld:
• Hoe kan ik mijn kind begeleiden bij echtscheiding?
• Hoe kan ik mijn kind begeleiden bij rouwverwerking?
• Hoe kan ik mijn kind helpen bij sociaal-emotionele problemen?
• Hoe kan ik mijn kind helpen bij slaapproblemen?
• Hoe kan ik werk en gezin combineren?
Dit spreekuur (en eventueel vervolgtraject) is kosteloos.
Het is de bedoeling dat er bij het eerste contact gekeken wordt of zij iets voor u kunnen
betekenen. Zo ja, dan kunnen er nadere afspraken gemaakt worden.
Voor meer informatie of folders over Welzijn Stede Broec kunt u terecht bij Marianne Mantel
(Ib’er).

Schoolfotograaf
U ontvangt vandaag een mail over de schoolfotograaf.
Hieronder vindt u nogmaals de dagen dat de foto’s gemaakt gaan worden:
• Donderdag 4 april locatie Woud groep 1 t/m 6
• Vrijdag 5 april locatie Woud groep 7 & 8, daarna locatie Wendel
• Zaterdag 6 april broertjes/zusjes foto in studio fotograaf (tussen 9.00 en 16.00 uur)
• Woensdag 10 april broertjes/zusjes foto in studio fotograaf (tussen 14.30 en 17.00 uur)

Verzetsbus Junior
Van 11 t/m 15 maart staat de Verzetsbus Junior op wielen bij Bibliotheek Stede Broec.
Verzetsmuseum Junior op wielen is een rijdende kindertentoonstelling over de tweede
wereldoorlog. In een 11 meter lange vrachtwagen gaan jonge bezoekers terug naar het jaar
1940: Nederland is bezet door nazi-Duitsland. In vier verschillende kamers gaan ze, met een
opdrachtenboekje in de hand, op zoek naar voorwerpen, foto’s, documenten en de daarbij
behorende verhalen. Zo ontdekken zij de waargebeurde oorlogsverhalen van de Joodse
vluchteling Eva, het Nederlandse NSB-meisje Nelly, Jan met ouders in het verzet en Henk uit
een alledaags gezin.
De tentoonstelling is bedoeld voor kinderen van groep 7 en 8. De toegang is gratis.
Zie ook: https://www.westfriesebibliotheken.nl/actueel/agenda/tentoonstelling--verzetsmuseumjunior-op-wielen.html

Belangrijke data in maart en april
11 maart:
Start project ‘water’
11 maart:
M.R. vergadering (op locatie Woud)
13 maart:
O.V. vergadering (op locatie Wendel)
15 maart:
Stakingsdag; alle leerlingen vrij
23 maart:
Bad-mini-ton toernooi gr. 3 en 4 (13-15 uur in de Kloet)
25 maart:
Voorstelling ‘Na Rosa’ gr. 7 en 8 Woud
28 maart:
Voorstelling ‘Zandkapers’ gr. 1/2 Woud en Wendel
4 april:
Theoretisch Verkeersexamen gr. 8
4 april:
Schoolfotograaf locatie Woud groep 1 t/m 6
5 april:
Schoolfotograaf gr. 7 en 8 locatie Woud en locatie Wendel
8 april:
Voorstelling ‘Nachtreis’ gr. 5 en 6 Woud
9 april:
Voorstelling ‘Nachtreis’ gr. 5, 6 en 7 Wendel
12 april:
Koningsspelen
16 april:
Tentoonstelling thema ‘Water’ / Open Huis (17.30-19.00 uur)
19 april t/m 5 mei:
Goede Vrijdag / Pasen / Meivakantie
20 april:
Schoolvoetbaltoernooi

