Nieuwsbrief E3
Filmmiddag
De laatste middag voor de meivakantie, 18 april, hebben we in de middag een
filmmiddag. Dit ter afsluiting van een periode van hard werken met toetsen,
rapporten, de schoolwinkel en niet te vergeten de houtsnippers verdelen.
De films die te zien zijn in de Kohnstammbioscoop zijn:
1.Pettson en Findus voor de jongste kinderen. het gaat over een kat die bij een eenzame man komt
wonen.
2.Erik of het kleine insectenboek voor leerlingen van de middenbouw. Erik die klein wordt en allerlei
avonturen beleeft. Hierdoor kan hij de volgende dag een spreekbeurt houden.
3.Believe voor de bovenbouw. Dit gaat over een jongen die zakken rolt en de portemonnee steelt
van een bekende voetbaltrainer. Dit is de start van een prachtig verhaal.
4.Aliens on the attic voor de leerlingen van de bovenbouw. Humoristishe kijk in de toekomst met
de kinderen centraal.
De leerlingen van groep 1,2 en 3 kunnen kiezen uit de films 1 en 2. De leerlingen van de groepen
4 t/m 8 uit de films 2, 3 en 4.
Als er leerlingen zijn die echt niet van films houden, dan kunnen ze deze middag gezelschapsspelletjes in de hal spelen.
Volgende week hangen er intekenlijsten bij de klas, waarop we graag de naam van de leerling willen
hebben. Tot groep 6 bij voorkeur ingevuld door de ouder. Als uw zoon of dochter liever een
gezelschapsspel speelt, vul dan naam dan in bij deze intekenlijst. De leerling mag dan zelf een spel
van thuis meenemen.
We gaan er een gezellige middag van maken, in samenwerking met de ouderraad.

Opbrengst winkel
Alle munten en biljetten zijn ingeleverd. Er is super hard
gewerkt door enthousiaste verkopers. We hebben in deze
week ook trouwe klanten gekregen, die het winkeltje nu al
missen. De opbrengst is ook fantastisch. Na aftrek van de
kosten en een kleine aanvulling kunnen we “Het Vergeten
Kind” een mooie check overhandigen van

€ 1234,56.

Alle pendelouders, hulpouders, kopers en verkopers:
nogmaals hartelijk dank, want zonder uw steun zou deze
opzet niet mogelijk zijn geweest.

Enquête ouders, leerlingen
De ingeleverde Q enquête van ouders (55 ouders hebben de enquête ingevuld) en
leerlingen (van groep 6, 7 en 8) heeft tal van tips, adviezen en opmerkingen
opgeleverd, waarmee wij ons voordeel kunnen doen. In de opmerkingen konden
we ook teruglezen,dat ouders of leerlingen erg tevreden zijn over hoe het nu
geregeld is. We zullen ons best doen om het zo goed te houden of te verbeteren.
Met een gemiddeld cijfer van 8.2 bij de leerling en 7.7 bij de ouders kunnen we
ook trots en tevreden zijn!

