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Belangrijke data:

SamenLoop voor Hoop
Zoals u al in een eerdere nieuwsbrief heeft kunnen lezen
vindt in het weekend van 17 en 18 juni a.s. in Norg de KWF
SamenLoop voor Hoop plaats.
Ons team “SWS de Schans” is inmiddels opgegeven en vele
enthousiaste (groot)ouders, leerkrachten en dorpsgenoten
hebben zich al aangemeld om deze 24-uurs wandelestafette
samen, door elkaar af te wisselen, te lopen.
Speciaal voor kinderen 18 juni 2017 van 11:00 tot 11:24 uur
de KinderLoop voor Hoop. Kinderen wandelen 24 minuten (symbolisch 24 uur) op
het parcours. Ze mogen uiteraard
langer meedoen. De kinderen hoeven
voor deze KinderLoop geen inschrijfgeld te betalen, maar kunnen zich wel
laten sponsoren door de buren,
familieleden vrienden om bij te dragen
aan de opbrengst van het evenement.



12 mei
Talentkans op de Schans



14 mei
Moederdag



17 mei
Koningin Maxima jarig



19 mei
Cultuurmenu ABC-poster voor
groep 3/4



23 mei
Nieuwsbrief 17



25 t/m 28 mei
Hemelvaartsvakantie



4 juni
1ste Pinksterdag



5 juni
2de Pinksterdag



5 en 6 juni
Pinkstervakantie alle kinderen
vrij



6 t/m 9 juni
Avond4daagse



14 juni
Kunst en Cultuurmenu: groep
5/6 Dansworkshops



15 juni
nieuwsbrief 18



14 juni t/m 16 juni
schoolreis groep 7/8



15 juni
8:30 koffie uurtje



17 en 18 juni
Samenloop voor Hoop



18 juni
Vaderdag

We zouden het heel erg leuk vinden om met de kinderen hieraan
mee te doen. Van de organisatie krijgen de kinderen een speciaal
T-shirt. De Schans doet ook mee aan de 24-uurs wandelestafette.

Natuurlijk proberen we als team zoveel mogelijk donaties voor het
goede doel binnen te halen. Op school willen we dit graag doen door
de verkoop van de kaarsenzakken, welke tijdens de SamenLoop
langs het parcours staan met een lichtje erin, een
prachtig en indrukwekkend gezicht tegen schemering en ’s nachts.
Met een donatie van €5,- heeft u al een kaarsenzak, welke door uzelf of de kinderen op
school versiert kan worden. In de hal staat een
donatiebox/spaarpot waar u uw bijdrage in
kunt deponeren!

Avond4daagse
Avond4daagse Van 6 t/m 9 juni 2017 wordt de
jaarlijkse Avond4daagse in Norg gelopen. Het is
officieel niet een activiteit van onze school maar
de inschrijvingen gaan wel via school.
De kinderen hebben een flyer meegekregen voor
de opgave.

Cultuurmenu ABC Poster
Op 19 mei zullen de groepen 3/4 een workshop ABC Klassenposter
volgen. Deze les is in het kader van Cultuurmenu. Het is de bedoeling dat de kinderen een eigen alfabetposter gaan maken. De workshop duurt ongeveer 1,5 uur en zal starten met de uitleg over typografie en het maken van ‘dubbele letters’. Dit zijn letters met buitenlijnen, die dus binnenin de letter ruimte hebben. Nadat de kinderen hebben geoefend in het maken van deze lijnen, vormen, nummers en letters, krijgt elk kind een eigen letter. Die letter is hun verantwoordelijkheid. Ze maken de letter in het groot op de manier zoals ze dat uitgelegd hebben gekregen. Deze letters wordt weer ingekleurd en geïllustreerd door de kinderen. Terwijl de kinderen
hun letter afmaken gaan ze ook op de foto. De greenscreen fotostudio is namelijk al opgezet en daar worden de kinderen gefotografeerd terwijl hun letter fictief vasthouden, erop zitten, er aan hangen, etc. De foto’s van de letter en van het kind worden gecombineerd en samen met alle andere kinderen en letters verwerkt tot
een grote A2 poster waarbij de hele klas in een letterkast staan en
vorm heeft gegeven aan het alfabet. Deze poster wordt gedrukt.

Meester en juffendag
Zoals u wellicht al van uw kind(eren) heeft gehoord vieren de leerkrachten hun verjaardagen op 22 mei 2017. Voor de leerkrachten
lijkt het me wel leuk als zij deze dag
een kadootje ontvangen. Wilt u hiervoor volgende week 1 Euro aan uw
kind meegeven? Zij mogen het bij mij
brengen dan zorg ik voor leuk
kadootje voor iedere leerkracht op
deze feestelijke dag.
Alvast bedankt!

Feestelijke groet, Nicole Schölvinck

Nieuws van de Coole Apen
Wist u dat?
-de moeder van Aya op 3 mei in Nederland is aangekomen met Aya haar broertje en 2 zusjes?
-Aya zo blij is en haar moeder de donderdag erna de hele school
heeft laten zien en haar geen moment heeft losgelaten.
-dat we de afgelopen 2 weken een stagiaire in
onze groep hebben; juf Yentl.
-dat juf Yentl veel in de groep heeft geholpen
en zich goed thuis voelt in onze groep 5 en 6.
-dat we de tafels oefenen met klappen en het
bewegen van ons hele lichaam.
Vraagt u uw kind er maar eens naar.
-we druk zijn met het
maken van de Moederdag cadeaus. Ze
worden mooi!

-Angelica haar kip "mevrouwtje Theelepel"
jonge kuikentjes heeft. Angelica heeft
getrakteerd op beschuit met muisjes.
mmm!
-vrijdag 12 mei we voor het eerst een ronde
workshops met koken, sporten, knutselen
enz. We kijken er naar uit.

Sport & Spel Festival
Beste basisschoolkids en ouders,
In de laatste week van de zomervakantie organiseert Beweegdorp
Norg voor de tweede keer het Sport & Spel Festival. Dit evenement
vindt plaats op dinsdag 29-, woensdag 30- en donderdag 31 augustus 2017. Samen met Molenduinbad en een heleboel verenigingen uit
het dorp gaan we jullie vermaken op het terrein rondom de manege,
in het zwembad en in het bos, met zand, water, spelletjes, speurtochten en nog veel meer. Voor kleuters is er op woensdag een speciaal programma, in het teken van Piraten & Prinsessen.
We hebben commissies gevormd die zich op dit moment buigen over
het programma, dus heel veel meer kunnen we nog niet verklappen.
Dit berichtje is vooral bedoeld om de data alvast vrij te houden en in
je agenda te noteren!
Tot slot nog een oproep voor de ouders: een dergelijk evenement
kan uiteraard niet zonder vrijwilligers. Heb je tijd en zin om ons t.z.t.
te helpen, stuur dan alvast een berichtje naar Afien Baving van Beweegdorp Norg via info@beweegdorpnorg.nl.

Oproep Tsjernobyl
Zie flyer in de bijlage.

