
NIE UWSBRIE F  MAART
WEER & KLIMAAT EN MEER

Agenda
 
9 maart 
MR-vergadering;  
aanvang 19.45 uur 
 
10 maart  
Groep 8 naar de Hooizolder
 
17 maart 
OR-vergadering; aanvang 19.30 uur 
 
16 t/m 20 maart 
Week van het Openbaar Onderwijs
 
25 maart 
Woensdagmiddagactiviteit groep  
3 t/m 8

31 maart 
Verkeersexamen groep 7

6 april
Nieuwsbrief april

9 april
Paasfeest: continurooster  
van 08.30-14.00 uur 

Het kunstwerk van groep 7 hangt op  
de bovenverdieping.

Literair thema maart/april: Weer en Klimaat
Tot de meivakantie werken we aan het thema “Weer en 
Klimaat”. De kinderen onderzoeken wat het verschil is 
tussen weer en klimaat en ontdekken wat de redenen 
zijn voor de klimaatverandering. Welke gevolgen heeft dit 
voor de aarde (gehad)?
Voor de kleutergroepen ligt het accent op het  
onderwerp “De lente”, die 21 maart begint. We sluiten 
het thema af met ons paasfeest.



Paasfeest 
Wij vieren op donderdag 9 april ons paasfeest. Er staan tal van  
leuke activiteiten op het programma, waarover u nader geïnformeerd wordt 
via een speciale paasfolder. Er is deze dag een continurooster, dat wil zeggen 
school van 08.30-14.00 uur. 
Alle kinderen eten tussen de middag op school van de hapjes die door de  
ouderraad zijn klaargemaakt. Om 14.00 uur begint het paasweekend.  
De kinderen zijn op vrijdag 10 april (Goede Vrijdag) en maandag 13 april 
(Tweede paasdag) vrij.  
Vanaf dinsdag 14 april verwachten we iedereen weer op school.

We leven in een wonderlijke wereld. 
Soms is het zonnig en warm, dan weer is er regen en wind, of koude en sneeuw.  
En al dat weer hebben we nodig om te leven op de aarde. We zouden niet zonder  
kunnen. De belangrijkste elementen die het weer maken, zijn de zon, het water en 
de wind. En dit alles wordt haarfijn uitgelegd in dit boek.
Een boeiend, informatief prentenboek over het weer.

Boekentips bij het thema “Weer en Klimaat” 
 
Duik in de wereld van het weer. 
Lees alles over wolksoorten, wind en de atmosfeer, ontdek de eigenaardigheden 
van de wonderschone seizoenen en knutsel je eigen meetapparatuur in elkaar. 
Leer hoe jij het weer kunt voorspellen en verdien je eigen junior  
meteorologendiploma! Inclusief tips van weerdeskundige Helga van Leur,  
bekend van het RTL Weer.

Iedereen heeft het over klimaatverandering. 
Maar bijna niemand snapt het. Jij wel, als je dit boek hebt gelezen.
In Palmen op de Noordpool vertelt Marc ter Horst je alles over  
klimaatverandering. Het is een verhaal vol vulkanen, mammoeten en  
stoommachines. En over dappere wetenschappers die diep in ijs boren om te laten zien 
dat klimaatverandering van alle tijden is, maar dat de opwarming van nu toch echt een 
ander verhaal is.  

De tweeling Iris en Michiel ontdekt de lente. 
Alle natuurfacetten van de lente komen aan bod, maar ook de 1 april-grap en  
paaseieren. Het boek bestaat uit 9 los te lezen verhalen met dezelfde  
hoofdpersonen. In de verhalen is veel informatie verwerkt over dieren.  
De titel van het boek is een typische kleuteruitdrukking.



Woensdagmiddagactiviteit
Op woensdag 25 maart staat er van 13.30-15.00 uur een spelletjesmiddag op het programma voor de  
kinderen uit groep 3 t/m 8. Deze week ontvangen de kinderen een uitnodiging en wie mee wil doen, kan zich 
tot uiterlijk 20 maart aanmelden door het antwoordstrookje in te leveren bij de groepsleerkracht. 

Sportactiviteiten
De komende periode staan er weer diverse sportactiviteiten op het programma, waar de kinderen zich voor 
kunnen opgeven. Kinderen die mee willen doen, kunnen hun aanmeldformulier samen met het inschrijfgeld 
van €1,- in een gesloten envelop in de brievenbus van de sportraad gooien. Deze brievenbus staat in de hal 
naast het kantoor van juf Mina.

Tot vrijdag 15 maart kunnen de kinderen zich nog opgeven voor de schoolvoetbal.
De data voor de schoolvoetbal zijn:
Groep 6 en 8      woensdagmiddag 1 april         
Groep 5 en 7      woensdagmiddag 8 april
Groep 3 en 4      woensdagmiddag 15 april
Let op de uiterste inschrijfdatum! 
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