Belangrijke
data:
● dinsdag 26 maart
● donderdag 28 maart
● Zaterdag 30 maart
● Vrijdag 5 april
● Dinsdag 9 april
●

Vrijdag 12 april

Opening Kohnstammwinkel
GEEN schoolzwemmen
Sluiting Kohnstammwinkel
Studiemiddag, leerlingen vrij om 12.00u
Studiemiddag groep 1 en 2, leerlingen
vrij om 12.00u
Koningsspelen

Nieuwsbrief
De nieuwsbrief is een week later dan op de kalender is vermeld. Dit heeft te maken met
een studiereis van de directie vorige week en de actualiteit omtrent de
Kohnstammwinkel. We hopen dat u door de andere verschijningsdatum niet helemaal
ontregeld bent.
Winkel
Volgende week dinsdag (26 maart) wordt om
10.00 u. de Kohnstammwinkel geopend! Met een
attractieve dans wordt het pand aan de
Kreukelmarkt 15 geopend. Een jonge, in 2018
genomineerde, ondernemer zal na de dans van
leerlingen van groep 3 de openingshandeling
verrichten. Deze opening kunnen de leerlingen en
collega’s op school live meemaken. Alle leerlingen
zijn ingedeeld om gedurende de lesdag in de
winkel hun steentje bij te dragen aan de verkoop
voor het goede doel: “Het vergeten kind”. Jammer genoeg zijn er enkele ouders die hier
geen toestemming voor hebben gegeven, maar deze zijn inmiddels benaderd. De lijsten
van wie op welke dag en op welk tijdstip in de winkel staat worden in school
opgehangen. Daarnaast krijgen de leerlingen ook een briefje mee met hun naam erop en
de tijd dat zij in de winkel staan. op dagen en momenten na schooltijd was het niet
mogelijk iedere leerling in te delen aan de hand van de aangegeven momenten. Met 12
leerlingen in de winkel is echt te veel. De overzichtslijsten hangen in de hal van school.
Wij konden ze niet digitaal bij u aanleveren vanwege retour ontvangen formulieren en de
AVG wet. Als u vragen hebt, er zaken niet duidelijk zijn spreek dan de leerkracht aan. We
hebben er allemaal al heel veel zin in!
NL doet
Voor het vijfde jaar op rij was de Kohnstammschool actief tijdens NL
doet. Door de stakingsdag van 15 maart bleef er 1 dag over. Op
zaterdag 16 maart was het minder druk dan andere jaren. Er is ook
wat werk blijven liggen. Het hout voor nieuwe bielzen en wat meer
afscheiding bij de houtsnippers ligt klaar. Als er nog ouders zijn die
kunnen helpen met het aanbrengen van nieuwe bielzen en een
afscheiding voor het gebied bij de houtsnippers: zij zijn van harte
welkom. Neem even contact op met meester Wim zodat we een en
ander kunnen afstemmen.

IJsje
Een kaartje voor een gratis ijsje ligt al enige tijd te wachten op
lekker weer. De lente begint vandaag, de temperatuur stijgt en de
regen is even vertrokken. Dus tijd voor een gratis ijsje op vertoon
van het kaartje. Redelijk dicht in de buurt van onze winkel: dus
een bezoek aan de ijswinkel is te combineren met de
Kohnstammwinkel.

Koningspelen

Vrijdag 12 april 2019
In plaats van 18 april (zoals in de jaarkalender) worden
de landelijke Koningsspelen gehouden op vrijdag 12
april. Het team van onze school heeft besloten aan te
sluiten bij de landelijke datum.
Voor onze schooltijden heeft dit geen consequenties,
deze blijven hetzelfde als iedere vrijdag.
De voorbereidingen zijn al in volle gang en het belooft
weer een gezellige sport- en speldag te worden.
Verdere informatie over deze dag volgt !
Lessen in ondernemen
Twee medewerkers van de Rabobank hebben de
leerlingen van groep 7/8 verder onderwezen in het
belang van ondernemen. Zij hebben samen met
enkele leerlingen ook de prijs bepaald van producten
in de winkel en een eigen product ontwikkeld wat
straks te koop is in de winkel. Hiervan hebben ze zelf
de kosten, tijdsinvestering en de kostprijs berekend.
De leerlingen hebben genoten van de leerzame lessen
over de aandelen, winst, kosten, effecten en meer termen uit het bankwezen. Hartelijk
dank medewerkers van de Rabobank.
Op reis.
De leerlingen van groep 7/8 hebben een drukke week. Zij
gaan morgen met de bus naar het watersnoodmuseum in
Ouwerkerk. Dit is mogelijk vanwege subsidie vanuit de
provincie voor een museumbezoek.

