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14 maart

Stakingsdag, de school is gesloten

15 maart

Voorstelling Foei groep 3 en 4
groep 3 en 4 lunchpakket mee

15 maart

excursie bouwbedrijf Bos groep 4, 6 en 7

21 maart

Opa-en omadag / Pannenkoekdag

21 maart

Open dag

21 maart

Afsluiting project Wonen

22 maart

HVC-spectaculaire levering van nieuwe afvalbakken

23 maart

Podium groep 7

23 april

Schoolfotograaf, info volgt

Agenda

WIST JE DAT…….
….op Tekenfund de broodtrommel weer
verkrijgbaar is
….. vrijdag 6 april schrijfster Rian Visser op
school komt en zij een bezoek brengt aan
groep 5
…..groep 5 al enthousiast is begonnen met
het lezen van haar boeken
….we een heel leuk filmpje hebben gezien
en zo meer te weten zijn gekomen over het
leven van Rian Visser
…we volgende week meloen, sinaasappel en
peer eten
…groep 8 vandaag naar een optreden van
Andre Kuipers in Lelystad gaat
…Ismail ook mee mag omdat Andre Kuipers
zijn grote held is
…we denken dat Ismael later ook een
beroemde ruimtevaarder gaat worden

….groep 7 op 16 maart naar Amsterdam
gaat in het kader van het project Wonen
…jullie later horen wat ze daar gedaan
hebben
JARIGEN MAART
1 Damian van Ravenhorst
3 Madelon Steemers
7 Romayssa Dahri
11 Jozef Roch
21 Keano Olijve
22 Lola During
23 Muhammed Ali Aktas
24 Esrom Amanuel Berhe
24 Jorn Berende
28 Ayrton Laanstra
30 Emma Heijndermans
Gefeliciteerd allemaal!!
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OPEN DAG
Op 21 maart heeft onze school (net als de
andere scholen van Aves) Open Dag.
Vorig jaar hebben veel ‘nieuwe gezinnen’ bij
ons op school gekeken.
Kent u mensen die op zoek naar een school
voor hun kind, wijs ze dan op onze Open
Dag. De deur staat de hele ochtend open!
OPA EN OMADAG
Op 21 maart mogen ook de opa’s en oma’s
bij ons op bezoek komen. Vanaf 11.00 uur
zijn ze welkom in de klassen van hun
kleinkinderen.
Samen met hun kleinkinderen mogen ze dan
tussen 11.15 en 12.00 uur lekker een
pannenkoek gaan eten in de Ridderzaal. De
Ouderraad gaat die hele ochtend weer
bakken. Dus opa’s en oma’s; welkom!!
VOORSTELLING ‘FOEI’
Op donderdag 15 maart gaan de groepen 3
en 4 naar een voorstelling ‘’Foei’’. De
voorstelling duurt van 11.00 tot 12.00 uur.
Omdat het niet lukt om voor 12.00 uur weer
terug te zijn op school eten de kinderen van
groep 3 en 4 allemaal op school tussen de
middag. Zorg er dus voor dat u kind eten en
drinken voor tussen de middag mee heeft.

GROEP 3
Groep 3 heeft dinsdag 6 maart een
buurtwandeling gemaakt. We zijn op zoek
gegaan naar de huizen die allemaal in de
wijk staan. Nu weten de kinderen alles te
vertellen over rijtjeshuizen, twee-ondereen-kap woningen, vrijstaande huizen,
Villa’s en huizen met platte en puntdaken.
Ook hebben ze ontdekt dat niet alle huizen
met hetzelfde soort steen zijn opgebouwd.
SCHRIJVER OP SCHOOL
Zoals we eerder in de flits hebben bericht
komt er een schrijver op school. Op vrijdag 6
april komt schrijfster Rian Visser groep 5
bezoeken. In de klas hebben we leesboeken,

deze zijn natuurlijk geschreven door Rian
Visser. We zijn al vol enthousiasme aan het
lezen!
HVC
Op 22 maart krijgt onze school nieuwe
afvalcontainers. Vanaf dat moment gaat ons
afval ook gescheiden opgehaald worden, net
als dat voor huishoudens het geval is.
De levering van de bakken vindt om 9.30 uur
plaats. Meer hierover hoort u in een
volgende Flits
TAFELTOETS GROEP 4
De tafeltoets is verplaatst naar donderdag
15 maart. We toetsen de tafel van 10 en we
toetsen de tafel van 2 ook weer.
Veel succes met oefenen!
KANGOEROE WISKUNDE WEDSTRIJD
Op donderdag 15 maart is de jaarlijkse
Kangoeroe wiskunde wedstrijd. Tien
kinderen van onze school doen daar aan
mee !
UITSTAPJE GROEP 4
“Hoe maak je cement?” Dàt is één van de
onderzoeksvragen van groep 4.
We hebben de kans te kijken bij Bouwbedrijf
Bos in Emmeloord en zelf te ervaren hoe
echte bouwvakkers metselen.
Het is op donderdag 15 maart, we
vertrekken om 13.50 en zijn om 15.00 weer
terug op school.
We zoeken nog ouders die willen rijden.
U kunt zich opgeven bij Bianca of Marijke.
BLOEMSTILLEVEN GROEP &
Afgelopen donderdag heeft groep 7 in het
cultuurbedrijf NOP een workshop
‘Bloemstilleven’ gevolgd. De kinderen
hebben hier verschillende kunstwerken met
daarop bloemstillevens bekeken en daarna
geleerd hoe ze deze zelf konden maken. De
kinderen waren zeer enthousiast over de
kunst die ze gezien hebben. De kunstwerken

worden als ze af zijn tentoongesteld op
school.

er in alle levensbeschouwingen verhalen te
vinden over de betekenis van pijn.

LESSEN LEREN LEVEN
Beste ouders, In de lessen Leren Leven
werken we de komende weken aan het
thema ‘Au’. Pijn houden we graag ver weg
bij kinderen. Pijn is akelig maar ook zinvol:
zonder pijn
zouden we
roekeloos en
ongevoelig zijn.

Soms kun je pijn ook zien als de prijs die je
moet betalen om iets te bereiken. Spierpijn
hoort een beetje bij sport als je graag de
beste wilt zijn. En om te groeien hebben
kinderen soms echte groeipijn. Pijn kan iets
zijn wat je neemt als prijs voor wat je wilt
bereiken of wat je moet “betalen” voor wat
je neemt. Ook hierover zijn vele verhalen te
vinden in mythen, sagen en religie.

Hoewel het
misschien
ongemakkelijk is,
is het bij uitstek een onderwerp om over
met elkaar in gesprek te gaan. Want niet
iedereen ervaart pijn hetzelfde. Zoals in het
startverhaal van de prinses op de erwt:
Voelt zij het echt? Wat zegt die gevoeligheid
over wie zij is? Kan een ander beoordelen of
je pijn hebt? Hoe stoer is het eigenlijk als je
zegt nergens last van te hebben?

Er is volop ruimte voor het verkennen van
de betekenis van pijn (“wat is pijn en is pijn
(altijd) erg?”). En is er aandacht voor de
morele dilemma’s die daarbij om de hoek
komen (“moet je iemand met pijn

Als je op je knie valt roep je Au!, maar ook
kinderen weten dat er behalve de pijn van
het vallen ook andere pijn is. Afscheid doet
pijn, van vrienden die verhuizen, van je oude
school of dingen waar je te groot voor bent
geworden. Ook kinderen maken mee dat
mensen ziek worden, of hebben zelf
misschien een chronische ziekte. Kinderen
kennen situaties waarin iemand niet mee
kan doen met de groep of om andere
redenen wordt buitengesloten. Dat doet
pijn.
Dat dit thema wordt aangesneden in de tijd
rond Pasen is niet toevallig. In het
christendom is dit de periode waarin wordt
stilgestaan bij het lijden. Het lijden van Jezus
maar ook de troost die mensen elkaar
kunnen geven om pijn te verlichten. Omdat
pijn en lijden een deel van het leven is, zijn

troosten?”, “mag je een ander pijn doen?”).
Wij hopen weer op mooie lessen!

ACTIE
Arianne Serpenti, de moeder van Isa, Noa en
Lucas heeft een actie op touw gezet voor
haar zieke zus. Mensen kunnen haar zieke
zus steunen door te doneren (zie folder) of
door een zuurkool pakket te kopen met
worst van de keurslager.
Wilt u een zuurkoolpakket bestellen kan dat
door Arianne een berichtje te sturen
(0619459494). Graag de naam en het aantal
pakketten vermelden.
Een mailtje sturen naar h.wijnhoud@aves.nl
kan ook (door simpelweg te reageren op
deze mail). Ik stuur de mails dan door naar
Arianne. Arianne zorgt dat de mensen hun
bestelling krijgen. De kosten voor het pakket
zijn vijf euro.
We hopen dat jullie de tante van Noa, Isa en
Lucas willen steunen.!

