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Wist u dat...?
… er in groep 1-2 onderzoek is
gedaan? De kinderen onderzochten:
wat is de invloed van licht op de groei
van planten? Tuinkers werd gezaaid.
De tuinkers in bakjes die geen licht
kregen, was minder goed gegroeid
dan de bakjes tuinkers met licht. Maar
er was voldoende voor de hele klas
om lekker op een crackertje te eten.

Verjaardagen
31 maart: Amira
7 april: Lauri
12 april: Nur
16 april: Massimilano
17 april: Emily
18 april: Liam
22 april: Imran & Damian

… we weer binnen mogen gymmen?
Ook mag groep 4-5 weer schoolzwemmen. Voor de gymlessen mogen de
kinderen gymkleren meenemen. De
kinderen kleden zich (vanaf groep 4)
om in de kleedkamers, ook dat mag
weer. Voor de gymplus-lessen ná
schooltijd kunnen we nog niet van de
kleedkamers gebruik maken.

... de Monchyschool op 24 maart
meedeed aan de Grote Rekendag? Het thema was ‘Op rekenreis’. Omdat er geen viering mag
zijn, hadden juf Anja en juf Mira
een grappig filmpje opgenomen.
Zo konden we toch samen de dag
beginnen en daarna bijzondere
reken-opdrachten maken!

Belangrijke data
2 april: samen ontbijten op school
5 april: alle kinderen vrij (Tweede Paasdag)
6 april: alle kinderen vrij (studiedag team)
15 april: bibliobus
19 april: Dag tegen het Pesten
20-21 april: Eindtoets voor groep 8

Jason, welkom bij ons op school!

Samen ontbijten
Op vrijdag 2 april organiseren we een ontbijt voor alle kinderen op
school. Er gaan zoveel leuke en fijne dingen voor de kinderen niet door,
vanwege de corona-maatregelen, dat we zoeken naar wat er wél kan. Met
de kinderen van je klas samen ontbijten: dat mag! Dus we zorgen voor
mooi gedekte tafels en een lekker ontbijt. Het wordt vast heel gezellig.
Uw kind hoeft dus op 2 april niet thuis te ontbijten!
Het is voor u als ouder/verzorger nu al een jaar dat u niet de Spil in mag...
Wat een lange tijd! We kunnen ons goed voorstellen dat u het mist om uw
kind de klas in te brengen, even een praatje te maken en rond te kijken.
We zijn bezig om u meer te kunnen laten zien van de klas van uw kind. U
hoort er snel meer over.
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