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KALENDER
Gefeliciteerd:
Mad Science
09-03
Ruth Visser, Patricia de
Vanmorgen (dinsdag 7 maart) hebben de kinderen van
Vreede
de groepen 3 t/m 8 kunnen genieten van een
11-03
Marja Schox, Monique
spectaculaire show van een verstrooide professor die
Scheermeijer
allerlei interessante en 'gevaarlijke' proefjes liet zien. Hij
12-03
Kelly Verduin
kwam namens Mad Science. Binnenkort starten er
15-03
Willy Koppenol
naschoolse lessen van Mad Science op school. De
21-03
Annemiek Jongkind
kinderen kunnen zich inschrijven met het 'ticket' die ze
08-03
Biddag
hebben meegekregen. Ook die lessen beloven
13-03 t/m 17-03
Week van de
spectaculair te worden. De eerste les start op
oudergesprekken
maandagmiddag 8 mei om 15.30 uur.
28-03
Administratiemiddag, alle
leerlingen zijn vrij
30-03
Projectavond op ‘het
Koningskind’
03-04 t/m 07-04
Week van kamp groepen 8
Alvast voor in de agenda:
06-04
Verkeersexamen groep 7
13-04
Paasviering, continurooster
tot 14.00 uur voor alle
leerlingen.
14-04 t/m 17-04
Goede vrijdag/paasvakantie,
alle leerlingen zijn vrij.
19 en 20 april
Inzalmelmomenten
‘Bag2School’
Moestuin bij school
Samen met initiatiefnemer Leo Quist wordt er op
zaterdag 11 maart, op de NL Doet dag, een start
IKC
gemaakt met het aanleggen van een moestuin voor
U heeft voor de voorjaarsvakantie een IKC nieuwsflits
onze school. Deze moestuin komt op het stukje gras
ontvangen. In die nieuwsflits hebben we u
voor de ingang van de BSO. De bedoeling is dat Leo
geïnformeerd over de IKC ontwikkeling bij ons op
Quist met een aantal vrijwilligers en de school de
school. We hebben in die nieuwsflits ook een oproep
moestuin zal onderhouden. Ook bij de Viermaster zal er
gedaan betreffende ouders die zich kunnen aanmelden
een soortgelijke moestuin gerealiseerd worden.
voor een klankbord in relatie tot de nieuw missie en
Kinderen van onze wijk(en) leren zo waardering voor de
visie van ons IKC. Dat houdt in dat u de missie en visie
natuur, het onderhouden van dat wat groeit, weten hoe
van ons ontvangt en we
processen verlopen en leren dat groente en fruit een
benieuwd zijn naar uw
mooie opbrengst zijn van een respectvolle omgang met
reacties, alvorens de missie en
onze planeet. De gedachte om een moestuin op te
visie vast te stellen. U kunt zich
zetten is al enige tijd aanwezig, maar is in de week voor
voor 17 maart opgeven voor
de voorjaarsvakantie in een stroomversnelling
deze eenmalige
gekomen, waardoor wij u niet eerder konden
klankbordgroep door een mail
informeren.
te versturen
naar dir@kbspapendrecht.nl.

Nieuwe leerlingen
We verwelkomen op het Koningskind: Mitchell van
Beuzekom, Esiyora Groenendijk, Jelle Prins en Seyan
Polderman en op de KBS: Lorenzo Burghout (1E), Ron
van Dongen (1A), Elise Boersma (5C). We wensen hen
en hun ouders/verzorgers een hele fijne tijd bij ons op
school toe!

Nieuws van de Ouderraad
Wist u dat:
*de eerstvolgende inzameling van Bag2School plaats zal
vinden op woensdagavond 19 april en
donderdagochtend 20 april? Als u binnenkort uw kasten
op gaat ruimen, denk dan aan ons! Behalve kleding en
schoenen kunt u ook lakens, dekens, knuffelbeesten,
tassen en gordijnen inleveren. Wij
ontvangen 0,30 cent per ingezamelde
kilo, waar we weer veel leuke
activiteiten van kunnen organiseren!
*we op donderdag 13 april a.s. een paaslunch
organiseren voor alle kinderen? Gezien de hoeveelheid
kinderen met voedselallergieën is het voor ons niet
mogelijk rekening te houden met dieetwensen. Wij
zouden het erg fijn vinden als u zelf zorgt voor een
alternatief voor uw kind!
*wij op woensdag 14 juni a.s. weer een Zomerfeest
gaan organiseren? Zet de datum vast in uw agenda
want wij kunnen weer veel hulpouders, - opa’s en oma’s gebruiken!!
*we een leuk thema voor het Zomerfeest hebben
bedacht, namelijk Jungle? De
kinderen van groep 1 t/m 4 mogen
zich deze dag verkleden in het
jungle thema!
*u ons kunt helpen door wc-rollen te sparen voor het
Zomerfeest?
*u ons altijd een e-mail kunt sturen met vragen en/of
suggesties!! Ons e-mail adres is: or@kbspapendrecht.nl

Nieuws van de PSZ Het Koningskind
Ons themaboek was dit keer : Welterusten kleine beer.
De kinderen mochten zelf een beer meenemen naar de
peuterspeelzaal, nou daar zaten wel hele mooie en
grote beren bij! Het was een heel leuk thema en we
hebben zelfs een berenpad gelopen, hier mochten de
kinderen een berenrietje maken, maar ook leuke
spelletjes spelen door bijvoorbeeld kegels om te
gooien.
We hebben 13 februari een schoonmaakavond gehad ,
de hele klas en het speelgoed is weer lekker schoon en
fris.

30 Maart is er een projectavond op school, het thema is
‘museum’. Iedereen is van 18.30
tot 19.30 uur van harte welkom
op de peuterspeelzaal om de
werkjes van de kinderen te
bekijken. We gaan leuke boeken
over dit thema lezen met de
peuters en leuke werkjes
maken. Ook gaan we een
bezoekje brengen aan theater De Willem.
In alle vakanties is er op de maandagmorgen en de
woensdagmorgen gelegenheid om uw peuter bij ons te
laten spelen!

Nieuws vanuit de BSO en TSO
BSO
Voor de voorjaarsvakantie stond alles in het teken van
‘de liefde’ op de BSO. Er is volop geknutseld voor
papa’s, mama’s, vriendjes en vriendinnetjes. Ook
hebben we lekkere hapjes gebakken.
De voorjaarsvakantie stond in het teken van
experimenteren. Onze kleine professors hebben allerlei
proefjes gedaan, zo hebben ze gekeken of aardappels in
water kunnen zweven, of je met een ballon een beker
kunt optillen, hoe je een ei op tafel kan laten staan en
nog veel meer. We hebben gekeken hoe elektrische
apparaten er van binnen uit zien en lekkere
berenboterhammen gegeten. Ook zijn we wezen
sporten op sport BSO de Springplank. Marsha zal i.v.m.
een operatie voorlopig niet aanwezig zijn op de BSO.
Anouk vervangt tijdens haar afwezigheid.
TSO
De sportactiviteiten die bij groep 6 t/m 8 zijn
aangeboden waren een groot succes. Daarom willen we
deze activiteiten ook gaan inzetten bij groep 3 t/m 5.
Ondanks dat we een paar
regenachtige dagen
hadden hebben de
kinderen zich goed
vermaakt op de TSO. Zo
werd er bij groep 6 t/m 8
gespeeld met de reuze
Mikado, de reuze Jenga en
een groot dambord.
Tijdens de afwezigheid van Marsha neemt Patricia haar
taken over op de groep van 6 t/m 8. Anouk werkt die
periode op groep 3 t/m 5.
We zorgen uiteraard dat op alle groepen vaste
gezichten zijn.

Hondenpoep

Regel van de maand

Het komt helaas regelmatig voor dat er
rondom het plein hondenpoep ligt. Als
u met uw hond naar school komt dan
verzoeken wij u hierop te letten en,
mocht het toch misgaan, dit op te
ruimen.

Lied van de maand

Roken bij het plein
In de leerlingenraad is het rookgedrag bij het
schoolplein besproken. Het valt ze op dat er regelmatig
gerookt wordt en vinden dit vies en geen goed
voorbeeld. Aan degenen die het betreft, namens de
leerlingenraad, het verzoek niet meer bij het plein te
roken.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking namens alle
leerlingen.

Wij gaan zorgvuldig om met de materialen van de
school en de ander.

Vijf broden en twee vissen (Elly en Rikkert) –
onderbouw
Jaïrus had een dochtertje (Oud Liedboek 52)bovenbouw

Bijbelverhalen
Week 10: 6 t/m 10 maart 2017
Het dochtertje van Jaïrus, Lucas 8:40-56
Vijf broden en twee vissen, Lucas 9:10-17
Petrus weet wie Jezus is, Lucas 9:18-27
Week 11: 13 t/m 17 maart 2017
De verheerlijking op de berg, Lucas 9:28-36
De barmhartige Samaritaan, Lucas 10:25-37
Maria en Marta, Lucas 10:38-42
Week 12: 20 t/m 24 maart 2017
Bidden, Lucas 11:1-13
De vogels in de hemel, Lucas 12:22-34
De gelijkenis van de verontschuldigingen, Lucas
14:15-24
Week 13: 27 t/m 31 maart 2017
Het verloren schaap, Lucas 15:1-10
De verloren zoon, Lucas 15:11-32
De rijke man en de arme Lazarus, Lucas 16:19-31

De eerstvolgende maandbrief verschijnt op dinsdag
4 april.De Dd
gelukkig 2017 toe!

