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04-06

feestelijke opening schoolproject “op reis”

Verjaardagen

16-04

Kathy (Groep 7/8)

21-04

Aafke (Leonardo Blauw)

23-04

Dina (groep 7/8)

25-04

Maud (groep 7/8)

03-05

Chloë (Leonardo Blauw)

04-05

Rafaël (groep 5/6)

09-05

Lucius (groep 1/2)

10-05

Luke (groep 7/8)

17-05

Jens (groep 7/8
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Ouderlessen Kanjertraining
In alle groepen op school worden wekelijks de lessen
van Kanjertraining gegeven. In de Postmeeuw hebben
we dit schooljaar al een paar keer informatie gegeven
over de ideeën achter Kanjertraining en wat we de
kinderen precies proberen te leren in de lessen.
Nog beter dan erover lezen is het zelf ervaren! We
nodigen daarom alle ouders uit om eens met een
Kanjertrainingles mee te doen. Op woensdag 16 mei
en op maandag 11 juni wordt in alle groepen een open
les gegeven. U ontvangt hiervoor per mail een
uitnodiging van de juf of meester van uw kind.
Opgeven voor de lessen kan per mail bij de leerkracht.
Per les is er een beperkt aantal plaatsen, om het voor
de kinderen en de leerkrachten overzichtelijk te
houden. Inschrijving gaat op volgorde van
binnenkomst, dus wees er snel bij!
In het nieuwe schooljaar zullen we opnieuw open
lessen Kanjertraining verzorgen.
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Spetterende opening schoolproject op 4 juni
Vanaf 4 juni doet de hele school mee met een
schoolproject. We werken dan allemaal rond het
thema op reis! In alle groepen zal IPC die weken in
het thema staan van iets wat met reizen te maken
heeft.
Op maandag 4 juni is de spetterende opening. Alle
groepen krijgen dan een workshop met veel muziek en
dans van de kunstenaars van Samba Salad.
Uiteindelijk komt alles wat we die dag leren samen in
een feestelijke voorstelling.
We nodigen u daarom heel graag uit voor voorstelling
van alle leerlingen van De Zilvermeeuw op maandag 4
juni om 14.00 uur!

Zilvermeeuw’s got Talent en paasontbijt
Donderdag 29 maart was het weer groot feest op de
Zilvermeeuw. Bij binnenkomst stond er een prachtig
gedekte tafel klaar met een heerlijk paasontbijt. Na het
ontbijt stond boer Sander op het plein met lammetjes,
kuikentje en konijntjes. Er werd heel veel geknuffeld en
gevoerd. Ook konden de kinderen weer een schaap
scheren. Wat een ervaring!

Koningsspelen
Donderdagmiddag 26 april houden we op school de
Koningsspelen. We zullen die middag met alle
kinderen op het plein oudhollandse spelletjes doen.
We gaan lekker sportief bezig zijn in de buitenlucht!
Het is fijn als de kinderen die dag schoenen aan
hebben waar ze lekker op kunnen rennen. Verder is
een oranje outfit natuurlijk ook erg feestelijk, maar dan
wel graag één waar ze goed in kunnen bewegen.
Donderdagochtend is er gewoon school en de
schooltijden zijn die dag niet anders dan anders. Na de
Koningsspelen begint om 15 uur de meivakantie.

Babynieuws
Blij nieuws vanuit groep 1/2: Juf Benthe is in
verwachting van haar derde kindje! Juf Benthe en Nils
verwachten de baby in september. Wij wensen Benthe
een fijne zwangerschap toe.
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In de middag stond de Zilvermeeuw’s Got Talent op
het programma. Wij hebben weer kunnen zien hoe
veel talenten er op onze school rondlopen. Er werd
gezongen, gedanst, voorgelezen, moppen getapt,
geacteerd en gevouwen. De jury had het ook dit jaar
weer moeilijk om een
winnaar uit te kiezen,
want eigenlijk zijn alle
talenten die op het
podium hebben
gestaan winnaars!
Toch werd er gekozen
voor het talent van
David uit Leonardo
Blauw. Hij had een
hele doos vol met
gevouwen creaties en
daarin zat twee
maanden
voorbereiding. Tijdens
zijn act vielen alle
monden open, want
wat haalde hij bijzondere vormen uit de doos. En dat
alles zonder lijm! Knap hoor!
School van de week competitie
In navolging van groep 7/8, mocht ook groep 5/6 de
uitdaging aan in het zwembad. Elk jaar strijden
scholen tegen elkaar op een stormbaan in zwembad
de Waterkanten. Al een jaar prijkt de grote bokaal van
vorig jaar in het klaslokaal van groep 5/6 en die joekel
willen we natuurlijk graag houden. De leerlingen
mogen voorlopig gaan dromen van een leuke dag
discozwemmen, want voorlopig zijn wij wederom de
snelste klas. Met als snelste dit keer niet Rafael, maar
Syrah. Ryan mag trots zijn op zijn prestatie, want hij
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werd tweede. Naast de school van de week competitie
is er dit jaar ook een king of the jungle competitie
geweest. Daarin strijden de kinderen in een knock-out
schema tegen elkaar tot de snelste overblijft. Hier trok
Rafael wel aan het langste eind. Uiteindelijk zijn we
allemaal winnaars, want het ijsje smaakte heerlijk en
het dromen over het vasthouden van die beker is
natuurlijk heerlijk. De meegereisde ouders wil ik via
deze weg nog bedanken voor hun inzet. De kinderen
hebben er van genoten.
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