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Agenda

Dinsdag 4 april Buitenlesdag
Woensdag 5 april Schoolvoetbal jongens
Vrijdag 7 april Goede Vrijdag, alle kinderen vrij!
Maandag 10 april Tweede Paasdag, alle kinderen vrij!
Woensdag 12 april Schoolvoetbal meisjes
Vrijdag 14 april Gastles ringlopen groep 3 t/m 8
Dinsdag 18 en woensdag 19 april IEP eindtoets
Donderdag 20 april Herdenking groep 7/8
Vrijdag 21 april Koningsspelen groep 1-4

Sportdag groep 5-8

Maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei Meivakantie!!

Jarig in april

7 april Hailey

Algemeen nieuws

Na een geweldig optreden in Herrijst, waar wij nog van aan het nagenieten zijn …
is het dan opeens bijna april!
Een maand vol gezelligheid; Pasen, Schoolvoetbal, Koningsspelen, Sportdag …
Laat die zon maar komen …

Met vriendelijke groet,
Marloes Ketting
Directeur Archipelschool De Lichtboei



Boeken
Op 16 maart is onze schoolbibliotheek ‘gesaneerd’; een
medewerker van de Zeeuwse Bibliotheek heeft alle
boeken bekeken en twee (heel grote) stapels gemaakt;
een stapel met boeken die mochten blijven en een stapel
met boeken die eigenlijk te gedateerd waren voor in de
schoolbibliotheek. Dat ruimde lekker op! Er zijn vele kilo’s
oud papier naar de Duivenvereniging gegaan … Er staan
ook nog enkele stapels op school te wachten, stapels met
boeken waarvan we het zonde vonden om ze zomaar
weg te doen. Deze boeken staan nu te wachten op een
boekenmarkt. Daar hoort u later meer over!

Met de ruimte die ontstaan is in de
boekenkasten, hebben we onze
zwerfboekenkast uitgebreid.
Hier kunnen alle kinderen, wanneer ze maar
willen, een boek pakken, meenemen naar huis,
weer terugbrengen of ergens anders laten
zwerven, om vervolgens weer een nieuw boek
te pakken. Veel boeken in de zwerfboekenkast
zijn spiksplinternieuw! Uiteraard bent ook u van
harte welkom om (samenmet uw kind) een
boekje uit te zoeken!

Wist u dat …

… juf Carina bij ons in de klas
kwammet een cadeautje?
Het was een heel grappig
zwerfboek over monsters.



….er in de klas van groep 1-2
verse smoothies gemaakt zijn?

Dit sloot goed aan op het
thema ‘gezondheid’.

… de huisartsenpost en
apotheek heel druk bezocht
werden en dat het nu een
dierenkliniek gaat worden?

… en dat wij nu over
(wilde)dieren gaan werken?



… er tijdens het naschools
aanbod kleurrijke kunstwerken

zijn gemaakt?

… de groepen 3 t/m 6 bezoek
kregen van de reizende

muzikanten?

… de kinderen uit de
groepen 3 t/m 6 samen hebben

geknutseld voor Pasen?



… de kinderen zelf mochten
kiezen wat voor activiteit ze

gingen doen?

… groep 5/6 de aardappelen
heeft gepoot?

… wij in deze bewogen maand
ook nog even kort sneeuwpret

hadden?



… groep 7/8 gezellig is gaan
pannenkoeken bakken in

WoZoCo de Kreek?

Dat was erg gezellig.

… wij de voorstelling natuurlijk
niet vergeten zijn?!

Prietpraat
Kleuter: ‘Juf ik heb voet gebald.’
Leerling groep 3/4: ‘De prullenbakmannen.’ (de vuilnismannen)


