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AGENDA
Datum
25 maart
1 april
5 april
13 april
23 april
26 april
27 april
30 april

Activiteit
MR-vergadering
Goede Vrijdag
Tweede Paasdag
Oud papier
Koningsspelen
Studiedag, leerlingen vrij
Koningsdag
Start meivakantie

Popwerf
We gingen naar school om juf haar verjaardag te vieren. Om half 10 kwam er een bus met
een caravan met nog een caravan erachter. Toen we het zagen, gingen we naar buiten en
liepen naar de bus. Er stonden 3 mannen. Een van de mannen was aan het zingen. De
anderen speelden gitaar en er was een drummer. Ze speelden 7 liedjes voor ons. Het waren
een beetje oude, saaie liedjes. Ze vroegen na de liedjes of we nog vragen hadden. Dilyet
vroeg of ze een bandnaam hadden. Die hadden ze niet. Jorrit had een idee voor de naam:
Schorriemorrie. Ze vroegen of we andere namen voor een band hadden. Als we dat bedacht
hadden, dan konden we dit opsturen. Het was wel leuk, maar niemand ging dansen, alleen
juf. Juf heeft ons opgegeven voor Popwerf.
Na het optreden kregen we de opdracht om na te denken over een eigen optreden. Met de
hele klas zijn we heel druk aan het nadenken. Het wordt vast leuk!
Tycho en Isa

Verjaardag van juf Patricia
Donderdag vierde juf Patricia samen met groep 8 haar verjaardag.
In de ochtend gingen een paar leerlingen de klas mooi versieren. Toen ze in de klas kwam
verrasten we haar met confettikanonnen en vrolijke toeters. Na deze verrassing gingen we in
een kring zitten en pakte juf de cadeautjes uit.
Meester Jarno kwam luidruchtig binnen. Hij stampte een ballon kapot. Iedereen schrok! Hij
zei dat we naar buiten moesten, omdat er mensen in een caravan op groep 8 stonden te
wachten. Het was van Popwerf. Ze gaven ons een leuk optreden. Toen dat klaar was, zijn we
naar binnen gegaan en gingen verder met de cadeautjes.
Daarna gingen we leuke spelletjes doen. Ook gingen we nog een film kijken, met chips. Toen
dat ook klaar was , was de schooldag alweer voorbij.
We hebben dus een hele leuke dag gehad.
Maud en Fleur

COVID-19
Afgelopen donderdag kregen wij het bericht dat een leerling van onze school positief is
getest op COVID-19.
Deze leerling zat al sinds 2 maart in thuisquarantaine. Dat betekent dat er geen verdere
besmettingen op school hebben kunnen plaats vinden.
In de informatiebrief van de GGD kunt u lezen waar u terecht kunt met eventuele vragen.

Schoolfruit
Komende week ziet het schoolfruitmenu er zo uit:
Woensdag:

sinaasappel

Donderdag:

pinova (appel)

Vrijdag:

meloen

