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Schoolvoetbal
Op maandag 11 april staat het
schoolvoetbaltoernooi voor groep 7/8 op het
programma. De wedstrijden worden op de
voetbalvelden van Nieuw Roden gespeeld. We
wensen de kinderen alvast heel veel succes!
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Paasactiviteit
Woensdag 13 april staat in het teken van Pasen.
We beginnen ’s ochtends met een gezamenlijk
ontbijt. Daarover heeft u reeds informatie
ontvangen. Verder wordt er aandacht besteed
aan het paasverhaal en zijn er in alle groepen
leuke activiteiten.
Verder gaan de groepen 1 t/m 4 deze ochtend
paaseieren zoeken. De kinderen uit de groepen
5 t/m 8 gaan “neutje schieten”. Tijdens het fruit
eten is er schoolfruit en ranja.

Monument
Woensdag 13 april gaan de kinderen van groep
7/8 een bezoek brengen aan het
oorlogsmonument op de begraafplaats in Een.
Bij dit monument zal een krans worden
neergelegd ter nagedachtenis aan alle
slachtoffers die zijn gevallen tijdens de oorlog.
Ook lezen we de namen voor van de mensen die
zijn omgekomen tijdens de Tweede
Wereldoorlog. Zo komen de kinderen erachter
dat deze mannen niet oud zijn geworden en wat
ze allemaal voor Een hebben betekend. Dit
maakt altijd veel indruk.

Dodenherdenking
Op 4 mei vindt ook in Een de dodenherdenking
plaats. Kinderen uit groep 7/8 zullen kaarsen
ontsteken, gedichten voorlezen en namen van
de slachtoffers noemen. Iedereen is van harte
welkom tijdens deze herdenking. De exacte
details en tijden volgen nog.

Schoolfruit tot en met 22 april
Voor alle leerlingen is er gedurende 20 weken
weer fruit en groente beschikbaar gesteld. De
komende 2 weken zullen we voor de laatste
keer schoolfruit ontvangen.
Na de meivakantie dient u
uw kind weer zelf fruit mee
te geven.

Daltonvisitatie
Er is een nieuwe datum gepland voor de
daltonvisitatie die eerder is uitgesteld. Op
dinsdag 21 juni zullen de visiteurs een bezoek
brengen aan SWS De Schans.
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Daltonnieuws: dagritme
Naast de dagkleuren wordt bij de jongere
kinderen een tweede hulpmiddel gebruikt om
de dag te ordenen, het dagritmepakket. Het
dagritmepakket bestaat uit een aantal kaarten
met afbeeldingen die de verschillende
activiteiten voorstellen die voor de bewuste dag
gepland staan. Deze activiteiten worden aan het
begin van de dag besproken en op volgorde van
activiteit opgehangen. Het gebruik van
dagritmekaarten brengt ordening en geeft het
jonge kind structuur. Vanaf groep 4 staan de
activiteiten op het rooster op papier, deze hangt
in de klas en hebben de kinderen in hun
taakmapje.

Belangrijke data

11 april
11 april
13 april
13 april

15 april

Dag dat onze gemeente
werd bevrijd:
Groep 7/8 legt een krans
Onderwijsdag:
Alle leerlingen vrij
Juf Nicole jarig

15 t/m 18 april

Paasvakantie

19 april

MR/ID/OV

20 en 21 april

Groep 8 eindtoets

20 april

Groep 1/2a Op pad naar
prentenboekenland
K&C: Groep 5/6
Kinderkolonie Veenhuizen
Juf Willemijn jarig

14 april

20 april

Nieuwe leerlingen
In maart is Quinn 4 jaar geworden, hij mag nu
ook iedere dag naar de kleuterklas bij juf Gea.
Ondertussen is Ayaat (zusje van Hanan, Kassem,
Hala en Hayat) al aan het wennen, omdat zij in
april ook 4 jaar wordt.
Daarna mogen we nog een leerling
verwelkomen. Dat is Arend Uneken, hij wordt in
mei 4 jaar en komt binnenkort ook een kijkje
nemen op De Schans.

Voetbaltoernooi gr 7/8
jongens
K&C: groep 5/6
Drents Museum
Paasviering in alle groepen

21 april
21 april
21 april
22 april

Groep 1/2b Op pad naar
prentenboekenland
Deze week:
Schansinfo 15
Koningsspelen

Wij wensen hen
allemaal een fijne
schooltijd toe op onze
school!
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