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NIEUWSBRIEF 7
OBS De Schatkist

WC-ROLLEN MEE….1 APRIL!
Het was opletten geblazen vandaag. Je kunt immers op 1
april de hele dag voor de gek gehouden worden. We
hadden iedereen gevraagd om een wc-rol voorzien van
naam mee te laten nemen in verband met een lekkage in
de opslagruimte.
We hebben heel veel rollen mogen ontvangen die
iedereen ook weer mee naar huis mag nemen want dit
was natuurlijk een 1 april grap, bedacht door het team!
Na uitleg in de groepen konden de kinderen er ook de
humor van inzien.

OBS DE SCHATKIST IN DE KRANT
AGENDA
12-04: Studiemiddag
15-04: Lenteviering
22-04: Koningsspelen
18-04: Paasmaandag= Vrij
20-04: Eindtoets ROUTE 8

DE GEZONDE BASISSCHOOL
De derde week als gezonde basisschool zit er op. We zijn trots te
vermelden dat het allemaal heel goed verloopt. De kinderen zijn
erg enthousiast over de gezonde lunch en het bewegen samen
met de pedagogisch medewerkers en de sportstudenten. Het
eten is gevarieerd en gezond en er is voldoende keuze dus voor
iedereen is er iets lekkers bij. Het is niet zo dat de kinderen
verplicht worden om bepaalde dingen te eten, maar ze worden
wel gestimuleerd om nieuwe dingen uit te proberen. De kinderen
staan hier over het algemeen heel erg voor open. Daarnaast is het
ook heel erg gezellig om samen het eten klaar te maken en op te
eten. We zijn heel erg blij met de hulp van de vrijwilligers maar
kunnen er nog meer gebruiken om te ondersteunen.

SCHOOLTANDARTS
Tweemaal per jaar komt de schooltandarts langs op school. Afgelopen
week was hij er ook weer en werden de gebitten van de kinderen die
waren aangemeld gecontroleerd! Het is fijn dat de schooltandarts op
school komt en de gebitten controleert. Een goed bijgehouden gebit
gaat een leven lang mee.

SCHOOLPROJECT
Om meer aandacht te geven aan kunst en cultuur hebben we de
samenwerking gezocht met de VAZOM (de Vrije academie).
Samen met de VAZOM hebben wij gezocht naar workshops voor
de kinderen op het gebied van dans, drama/theater, beeldende
kunst in het thema gezonde groenten en fruit. Hiermee maken
wij de koppeling naar de Gezonde Basisschool van de Toekomst.
De workshops worden gegeven door kunstenaars en er worden
verschillende technieken gebruikt. Denk hierbij aan; mozaïeken,
sierlijst maken, eigen film maken, dans en bewegen etc. We
sluiten af met een tentoonstelling, de datum hiervan volgt nog!

GROEP 4

Vanaf maandag 4 april is juf Maxime weer terug van haar zwangerschapsverlof. We moeten helaas
afscheid nemen van meester Roy. We bedanken hem voor zijn inzet en betrokkenheid bij onze
school de afgelopen maanden! Meester Roy, Bedankt!

https://www.facebook.com/bsdeschatkist

@obsdeschatkist

