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De sneeuwpoppen van groep 3/4



Agenda

Woensdag  1  maart Nationale complimentendag
Vrijdag 3 maart ‘Luizenpluis’
Donderdag 16 maart Pannenkoeken bakken Wozoco groep 7/8
Vrijdag 17 maart Nationale pannenkoekdag
Woensdag 29 maart Optreden in Herrijst
Vrijdag 31 maart Gastles voetbal groep 3 t/m 8

Jarig in maart

2 maart Kai 20 maart Tereza
6 maart Evi R 22 maart Evi F
6 maart Sjoerd 26 maart Jack
6 maart Alisa 28 maart Quinty

Algemeen nieuws

Woensdag 1 maart … de lente is in zicht… het zonnetje schijnt. Maar ‘s ochtends is
het nog koud en soms valt er opeens nog wat sneeuw. Maart roert zijn staart…
Op de Lichtboei staat maart in het teken van het optreden in Herrijst; met alle
groepen en alle kinderen het podium op. Dat wordt vast een feestje!
Meer informatie ontvangt u binnenkort via een aparte mail.

Met vriendelijke groet,
Marloes Ketting
Directeur Archipelschool De Lichtboei

Pannenkoekdag
Vrijdag 17 maart is de Nationale Pannenkoekdag. Op deze dag
is het de bedoeling om ‘ouderen’ in het zonnetje te zetten.
Groep 7/8 gaat in het kader hiervan op donderdag 16 maart
pannenkoeken bakken voor en eten met de bewoners van
Wozoco.

Schoolvoetbal
Op woensdag 5 april vindt het schoolvoetbaltoernooi plaats voor de jongens en
op woensdag 12 april voor de meisjes. Alle kinderen van de groepen 5 tot en met 8
kunnen hieraan meedoen! Ze kunnen zich hier uiterlijk maandag 13 maart voor
opgeven bij hun leerkracht. (Of u kunt even een berichtje sturen via Parro.)



HVO/GVO (herhaling)
Op onze school wordt iedere maandag GVO gegeven
aan de kinderen van groep 1 tot en met 8. Voor de
HVO-lessen is helaas nog steeds geen docent
gevonden. Eind maart moeten we de
leerlingaantallen voor het volgende schooljaar

doorgeven aan het dienstencentrum dat deze lessen mogelijk maakt. Het is
belangrijk om dat nauwkeurig te doen, omdat de bekostiging van de
vormingsdocenten daarvan afhangt.

Daarom het volgende:
Als u uw kind wil laten veranderen van “richting”, uw kind niet meer naar HVO -
GVO wil laten gaan of uw kind juist wil opgeven voor een van beide richtingen,
dan vragen we u om dat via de mail aan te geven via:
marloesketting@archipelscholen.nl. Dit kunt u doen t/m vrijdag 10 maart.
Wanneer u uw kind niet wil laten veranderen dan hoeft u niets te doen.
Voor meer informatie zie: https://www.vormingsonderwijs.nl/voor-ouders/.

Week van Openbare Scholen
Van 20 t/m 24 maart is het de week van de Openbare Scholen. Openbare scholen
halen de wereld in de klas en laten leerlingen hun waarden en idealen ontdekken.
Dat gebeurt via de volgende kernwaarden:

Wij fijn om een openbare school te zijn!

Openbar� schole�, waa� verhale� samenkome�.

mailto:marloesketting@archipelscholen.nl
https://www.vormingsonderwijs.nl/voor-ouders/


Wist u dat …

… we van de opbrengst van de
verkochte tafels en stoelen
nieuw speelgoed hebben

kunnen kopen voor groep 1/2?

… de workshop van Mad Science
een groot succes was?

De kinderen van groep 1/2 waren
onder de indruk van alle leuke

proefjes die professor B. Lunder
aan ze liet zien.

… in groep 3/4 het wisbordje
soms te klein is en we dan op de

tafel schrijven?



…. de juffen van groep 3/4 zo
jong en fit blijven door aan
bewegend leren te doen?

… groep 5/6 groentesoep heeft
gemaakt van wintergroenten?

… Roos en Romijn hun klas
hadden ‘geprankt’ met

valentijnsdag?
Ieder kreeg een liefdesbriefje
met een niet zo’n liefdevolle
tekst! “Rozen zijn rood, violen

zijn blauw, ik dacht dat ik lelijk
was en toen zag ik jou”. Dit soort

grappen kunnen alleen als je
stiekem om elkaar geeft ;).

… we een inzamelingsactie voor
Turkije en Syrië hebben

gehouden?
Kiara, Amber, Nout en Quinn

hebben de flessen ingeleverd.



… we bij de gymlessen ook
werken aan sociale

vaardigheden?
Hier spelen we het

‘oversteekspel’.

Prietpraat
Een leerling vraagt aan zijn klasgenootje welke pizza hij lekker vindt.
Waarop hij antwoord “Pizza Migrita is mijn lievelings!”.

De juf vertelt dat de maand februari dit jaar 28 dagen telt. Maar soms ook
29 dagen. Weet iemand hoe we deze maand ook wel noemen?
Leerling: “een prikkelmaand”.


