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Meester Mark heeft er een zoon bij!
Op 17 mei is Mark vader geworden van zijn tweede
zoon. Hij heet Siem. Siem is helemaal gezond en ook
met mama, papa en zijn grote broer gaat het goed.
Welkom Siem en gefeliciteerd Mark en Corine met
jullie zoon!
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Cinthy (groep 3/4)
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Delano (groep 7/8)
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David (Leonardo Blauw)
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Schoolreis groep 1 t/m 6
De dag staat al weken met rood in de agenda. Het
schoolreisje staat voor de deur. Op donderdag 24 mei
gaan we Artis verkennen. Tijdens het bezoek aan de
dierentuin kijken we niet alleen naar de dieren, maar
volgen we ook een workshop. Graag herinneren wij
jullie eraan om de kinderen een tien uurtje, een
lunchpakketje en wat te drinken mee te geven. De
juffen doen al een paar weken dansjes om goed weer
te krijgen. Mocht het inderdaad zo warm worden, dan
zou het fijn zijn als de kinderen al ingesmeerd zijn,
gepaste kleding en een extra flesje drinken mee
hebben. We gaan er een leuke, leerzame dag van
maken.
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Spetterende opening schoolproject “Op reis”
Op maandag 4 juni openen wij ons schoolproject “op
reis”. Alle groepen krijgen die dag een workshop van
de muzikanten/dansers van Samba Salad. ’s Middags
geven we een voorstelling voor alle ouders. In de
voorstelling zullen we een muzikale reis maken langs
allerlei plekken op de wereld. Komt u ook? U bent van
harte welkom om 14 uur. Bij mooi weer doen we de
voorstelling op het plein, bij regen in de zaal.
Alvast voor de agenda: Op woensdag 11 juli tussen
11.30 uur en 12.15 bent u welkom om in de klassen te
komen kijken naar alles wat tijdens de projecten is
gemaakt, geleerd en gedaan.

RC-cup
De kinderen van Leonardogroep 5 t/m 8 hebben weer
meegedaan aan de RC-cup, een wedstrijd met een op
afstand bestuurbare auto. Ze hebben afgelopen
maanden ontzettend hard gewerkt aan alle
voorbereidingen en met resultaat. Het team Speedy
Gonzales van de Zilvermeeuw ging met de
DesignAward en de grote RC-CUP naar huis! We zijn
trots op al onze coureurs, monteurs, designers, PRmanagers, financieel managers, baanofficials en
natuurlijk onze teamleider.

Wokshops letterposter en Waar is Watte?
Op donderdag 17 mei hebben wij met verschillende
groepen uit de midden-/bovenbouw een zoekplaat
gemaakt, geïnspireerd op de welbekende “Waar is
Wally” series. Na het maken van een ‘storyboard’,
deelvoorwerpen en zoekwoorden, werden de rollen
verdeeld en sloten we af met een fotoshoot voor een
greenscreen. Deze foto’s en tekeningen vormen dan
samen de zoekplaat. Binnenkort verwachten wij het
eerste proefexemplaar te krijgen en kun u ook zelf een
poster tegen betaling nabestellen.

Sportdag groep 3 t/m 8
Op woensdag 13 juni gaan we weer een sportieve dag
beleven op de velden van voetbalvereniging Kagia.
Wilt u helpen bij de sportdag? Daar zijn we heel blij
mee! Graag even doorgeven aan meester Stephan.

In de Heemsteedse Courant en het Lisser Nieuws
komt een stukje te staan over de prestaties van ons
team. Alsu één van beide kranten thuis heeft, wilt u die
dan meenemen naar school? Bedankt alvast!
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