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Agenda
za 1 mei

Meivakantie

di 11 mei

Oud papier

do 13 mei

Hemelvaart

vr 14 mei

Vrij

ma 24 mei

2e Pinksterdag

Moeder- vaderdag
Ieder jaar vragen we ons weer af of het maken van moederdag- en vaderdagcadeautjes nog wel een schoolactiviteit
moet zijn.
Niet iedere thuissituatie is hetzelfde, waardoor in een aantal gevallen het maken van één moederdag- of
vaderdagcadeau niet toereikend is. Dit heeft in voorgaande jaren teleurstellingen opgeleverd.
We zien het vieren van moeder- en vaderdag vooral als een geluksmoment voor thuis: kinderen die zelf iets in elkaar
knutselen of samen een cadeautje kopen en moeder of vader daarmee verrassen. We ervaren bij het maken van een
knutselwerk steeds meer dat het initiatief niet vanuit het kind komt, maar het vooral de leerkracht is die eraan moet
werken. Dat vormt een extra argument om de invulling ervan niet meer op school te laten plaatsvinden. We hopen op
uw begrip en wensen alle moeders alvast een fijne Moederdag op zondag 9 mei. En vaders niet getreurd, jullie
komen in juni aan de beurt.

Koningsspelen
Vorige week vrijdag waren de Koningsspelen. Er is door de kinderen enthousiast gesport en we hadden er heerlijk
weer bij.
We willen de oudervereniging bedanken voor het verzorgen van het drinken en het lekkers wat in een mooie
oranjewikkel verpakt zat. En wat was het fijn dat DJ Tim voor de muziek op het plein zorgde, dat gaf direct een
gezellige sfeer. Bedankt Tim en Raymon.

Oud papier
Dinsdagavond 11 mei wordt het oud papier weer opgehaald. Wilt u het papier weer vanaf 18.00 uur aan de weg
zetten! Ouders van de volgende leerlingen zijn ingedeeld:
Dylan groep 8

Thomas groep 4

Marit groep 5

Fleur groep 5

Charlotte groep 2

Niam groep 6

We verwachten u om 18.30 uur bij school. Wij rekenen op uw komst. Alvast bedankt.
Met vriendelijke groeten,
de oudervereniging.

Meivakantie
Vanaf vandaag start de meivakantie. Helaas zijn de weersvooruitzichten niet zo geweldig. We hopen dat iedereen
desondanks een heel fijne vakantie zal hebben. Op maandag 10 mei zien we de kinderen weer.

Beslisboom
Klik op de link hieronder om de beslisboom te raadplegen.
https://vensterschool.net/informatie/pdf?id=1xEMYwP7jBRyg2L

Nieuws uit de Peuterspeelzaal
Thema Lente
Peuterspeelzaal Mandehof - Noordwolde
De afgelopen weken zijn we op de peuterspeelzaal bezig geweest met het thema Lente.
Allereerst stond Pasen centraal. We zongen het liedje “ ….. stippen op een ei”, lazen
boeken over het Pasen en vierden gezellig met elkaar het Paasfeest. Het Paasfeest: een
paasfeesthoed, geschminkt worden als een paashaas, een paasbroodje eten en
natuurlijk eieren zoeken! Uiteraard mochten alle gevonden eieren in het, thuis
gemaakte, vrolijke paasbakje mee naar huis om opgegeten te worden.

In het thema Lente hebben we o.a. het boek “
Dotties eieren” gelezen en besproken. Die
Dottie toch, wat was ze trots op haar mooie
eieren. Alleen ze bewogen helemaal niet en
maakten ook geen geluid zoals de andere
jonge dieren van de boerderij. Ze werd er een
beetje verdrietig van.
Wat waren we allemaal blij voor haar toen er
opeens kuikentjes uit de eieren kwamen!
We maakten een wandeling in de omgeving
van de peuterspeelzaal en verwonderden ons
over de knoppen en bloemetjes aan de
takken van de bomen en struiken én de
verschillende bloemen die we onderweg her
en der in het gras en in de tuin zagen
bloeien.

Verder hebben we veel aandacht besteed aan
de jonge dieren…het kalfje, het biggetje, het
veulentje, het lammetje en het kuikentje en
hun geluiden. Uiteraard bewogen we ons in
het lokaal ook als deze jonge dieren en zelfs
als een vlinder: dartelen, huppelen, fladderen
en spartelen/zwemmen.
We speelden met de boerderij waar al deze
kleintjes met hun moeder mochten wonen,
eten en spelen. Een vijver, modderbad en een
weiland met natuurlijk wel een groot hek erom
heen. Pas op, want de dieren mogen echt niet
op straat komen hoor, want dat is erg
gevaarlijk voor ze!

De verrassing was heel groot toen we op een keer een echt biggetje op bezoek kregen.
Wij vonden biggetje Bacon heel erg schattig én grappig … knorrr, knorrr.
Dit geluidje konden wij ook maken!!

De liedjes over het koetje en het kalfje, het lammetje maar ook over de witte wol van het
schaapje zongen we al vrij snel uit volle borst mee.
Ook het liedje en de bijbehorende beweging van het groeien en bloeien van het
krokusbloemetje vonden we super leuk om te doen.
Tot slot maakten we een bloembakje waar we tuinkers in mochten zaaien en vervolgens
iedere dag een klein beetje water mochten geven. En toen…. ?

O, wat is dit toch een prachtig thema voor peuters: zoveel te ontdekken, te verwonderen en te ervaren!!
Peuterspeelzaal Mandehof – Noordwolde
Openingstijden: ma-di-do-vrij van 8.15 uur tot 12.15 uur / tel. 0561 - 432842

Jongerenwerk

