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Muziekinstallatie
Wellicht heeft u het al opgemerkt tijdens Carnaval, we hebben een nieuwe muziekinstallatie! Deze
hebben we cadeau gekregen van de Oudervereniging. Wij zijn hier erg blij mee en willen langs deze
weg alle ouders heel hartelijk bedanken voor dit geweldige cadeau! Veel
dank ook voor de ouders die veel tijd gestoken hebben in het uitzoeken
van de “passende “ installatie!

Joanneke
Joanneke is onlangs geopereerd. Wij wensen haar een spoedig herstel toe.

Afscheid Marion
Marion heeft Joanneke vervangen. Dit naar grote tevredenheid. Marion
heeft echter een baan aangeboden gekregen die haar veel perspectief biedt. We begrijpen en respecteren haar keuze. Hierbij danken wij haar voor haar enorme inzet en betrokkenheid. Wij wensen
Marion heel veel succes!

Vervanging Elles
Het bevallingsverlof van Elles zit er bijna op. Vanaf 5 april zal Elles weer voor haar eigen groep 4
staan.

Suzanne
Suzanne heeft in groep 4 de vervanging van Elles verzorgd. Dit heeft zij op een fijne wijze vorm gegeven. Wij bedanken Suzanne daar hartelijk voor. Wij nemen nog geen afscheid van haar. Suzanne zal
de vervanging van Joanneke in groep 1/2 gaan invullen.

Afscheid Bep
We hebben afscheid genomen van Bep. Zij heeft veel jaren hulp geboden
aan groepjes leerlingen. Hiervoor zijn wij haar zeer erkentelijk. Wij wensen
Bep het beste voor de toekomst!

Koningsspelen 2018 met het hele IKC (dagopvang
en de basisschool)
Vrijdag 20 April doen wij met het hele IKC mee met de Koningsspelen. Er
komt nog een ‘special edition’ met alle informatie, maar om deze dag te
laten slagen zijn wij op zoek naar hulpouders. De kinderen van de dagopvang, maar ook de andere klassen worden allemaal in groepjes verdeeld. Lijkt het u leuk om op deze dag een groepje te begeleiden geef u
dan op via mariska@klokhuisduiven.nl

Agenda
Woensdag 21 maart: studiedag team, basisschoolkinderen vrij
Donderdag 29 maart: studiedag team, basisschoolkinderen vrij
Vrijdag 30 maart: Goede vrijdag, basisschoolkinderen vrij
Maandag 2 april: tweede paasdag, vrij

Van de peuteropvang
Op de roze en blauwe groep werken wij over het thema naar de supermarkt. In de supermarkt kan je heel
makkelijk groente kopen. Maar hoe leuk is het om zelf te zien hoe groente groeit. Daarom hebben de peuters
van roze zaadjes geplant om zo zelf groente in de moestuin te kunnen zetten. De kinderen vonden het groeien
van de aarde en de zaadjes erin doen reuze interessant. Nu staat de kas in de vensterbank. Nu gaan we hier
iedere dag goed voor zorgen water geven zodat ze gaan groeien. Wel heel spannend! Sommige kinderen gaan
steeds kijken, maar helaas groeit er nog niks..

Update: De plantjes groeien goed!

Zwerfafval Experience
Vrijdag 23 maart zal groep 6/7 de Zwerfafval Experience gaan beleven. Locatie: Passage 22 in het winkelcentrum in Duiven. We worden om 8.45 uur verwacht. De kinderen mogen deze dag met de jas de klas binnenkomen om te verzamelen. We zullen rond 8.35 wegfietsen. Wie wil met ons meefietsen en een groepje begeleiden??

Yakult start to run
Atletiekvereniging De Liemers start op 9 maart a.s. met een hardloopcursus:
“Yakult start to run”. Informatie over deze cursus kunt u vinden op
www.yakultstarttorun.nl

Aardse extremen markt groep 5 t/m 8
Vrijdag 23 maart houden we van 14.30-15.00 uur onze aardse extremen
markt.
De markt is een afsluiting van ons project aardse extremen. De kinderen
laten op de markt hun werkstukken zien en kunnen hier het e.e.a. over
vertellen.
Wie belangstelling heeft is van harte welkom!

Kamp Ameland groep 8 reminder
Groep 8 gaat 23 t/m 26 april naar Ameland. We verwachten dat het net als alle voorgaande jaren weer een
geslaagde week gaat worden. De school en de oudervereniging nemen een deel van de kosten voor hun rekening. De ouders betalen voor hun kind € 90,- Dit bedrag kunt u vanaf vandaag storten op banknummer:
NL55 RABO 0315 4950 57 t.n.v. OBS Het Klokhuis onder vermelding van de naam van uw kind en
‘schoolkamp’

