het fundament
christelijke basisschool genderen

DERTIENDE JAARGANG

NIEUWSBRIEF

16 APRIL 2018 (14)

MEELEVEN MET ELKAAR

We leven mee met de fam. van Berchum (Jade gr. 5 en Tim gr. 1) nu hun zusje Niene in het ziekenhuis
in Nijmegen verblijft.
We hopen dat de artsen de oorzaak kunnen vinden en dat ze de juiste behandeling krijgt.
De moeder van Anouk Blom (gr. 2) is na een ongelukkige val van de trap geopereerd. We wensen haar
beterschap toe.
We zijn blij dat ook Matheo Nowacki (gr. 2) na een ziekenhuisopname weer op school is.
GODSDIENST

We gaan deze week verder met gelijkenissen, we vertellen over het verloren schaap, de verloren zoon,
de barmhartige Samaritaan en Onsesimus die Jezus vindt. Zoeken en vinden. (Luc. 10, Luc. 15,
Filippenzen 1)
Lied van de week gr. 5, 6, 7: Kow.: 135: Je bent bijzonder
Lied van de week gr. 8: Opw.: 518: Heer U doorgrondt en kent mij
Volgende week is het de week voor de meivakantie, waarin Koningsdag en Hemelvaart valt.
Jezus gaat op weg naar Jeruzalem. Ondanks dat Hij weet wat Hem te wachten staat, schrikt Hij niet
terug en zal Gods plan volbrengen. Jezus zal na Zijn opstanding opvaren naar de Hemel om te zitten
aan Gods rechterhand.
Lied van de week gr. 5, 6, 7: Kow.: 60: Overwinningslied
Lied van de week gr. 8: Opw.: 298: Hosanna in de hoge
Ook zullen we het Wilhelmus in de klas zingen.
WELKOM OP SCHOOL

In groep 1 mogen we Guus Burghout en Suze Kant welkom heten. We wensen jullie
een fijne tijd toe bij ons op school.
SCHOOLREIS

Morgen is het zover. Groep 1 t/m 7 gaat op schoolreis.
De kinderen worden eerst om 08.30 uur in de klas verwacht waar we de dag beginnen.
De bussen vertrekken vanaf de Geref. Kerk.
Groep 1/2 vertrekt om 8. 45 uur naar Ballorig in Den Bosch.
De kinderen hoeven geen eten en drinken mee te nemen; dit mag ook niet in een binnenspeelpaleis.
Wel is het misschien een idee om wat reserve kleding mee te geven. Om ongeveer 14.30 uur hopen we
weer op de parkeerplaats terug te zijn.
Groep 3 t/m 7 vertrekt om 9.00 uur naar Billy Bird Park Hemelrijk in Vonkel.
We hopen om 17.00 uur weer terug te zijn.
De kinderen krijgen tussen de middag eten en kunnen onbeperkt drinken.
Wij raden aan niet te veel snoep mee te geven aan uw kind(eren)!
We hopen op een gezellige dag met elkaar!
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STAGIAIRE

In de week van 16-20 april zal Romy van Wijk snuffelstage lopen bij ons op school.
CENTRALE EINDTOETS

Vanaf morgen buigt groep 8 zich 3 ochtenden over de Centrale Eind Toets. We wensen jullie veel
succes.
AALBURG PAKT UIT

Na een leuke dag afgelopen vrijdag met groep 7 en 8, zijn woensdag de groepen 1, 2 en 3 aan de beurt
en donderdagochtend gr. 4, 5 en 6.
Jullie worden met de bus opgehaald en teruggebracht.
Foto’s van gr. 7 en 8 zijn te vinden op de site.
HOERA GESLAAGD!

Groep 7 is geslaagd voor het verkeersexamen. Donderdagmiddag komt burgemeester
Naterop de diploma’s uitreiken. Van harte gefeliciteerd.
Janique Branderhorst, Kirsten v. Drunen, Pim de Korte, Nynke Lankhaar,
Revy Smits, Julie Versteeg en Mika Westerlaken reden een foutloos praktijkexamen.
GASTLES PLUSKLAS

In de plusgroep (groep 5 t/m 8) kregen we afgelopen
week een workshop op het gebied van communicatie
en samenwerking. Deze workshop werd verzorgd
door Remco Bastiaans, de vader van Kate en Tess.
Aan de hand van een lijst met contracteisen bouwden
vier verschillende groepjes één bouwwerk (een
speelhal), met buitenmuren, enkele obstakels,
verschillende gangen en een ‘gamekamer’. De groepjes
konden elkaar niet zien en mochten tijdens het
bouwen geen contact met elkaar hebben. De 4
bouwsels moesten echter aan het einde van de les wel
naadloos op elkaar aansluiten. Hoe is dat dan toch mogelijk? Steeds werd er 10 minuten gebouwd.
Vervolgens mocht er 1 ontwerpleider uit ieder groepje naar een zogeheten integraal overleg, om met de
ontwerpleiders van de andere groepjes zaken af te stemmen. De Lego-bouwsels mochten uiteraard niet
meegenomen worden naar dit overleg. Poeh, dat viel nog niet mee! Voorafgaand aan het overleg moest
dus goed bedacht worden wat er gevraagd zou worden en op welke manier. Na bijna anderhalf uur
bouwen (en soms wat spanning/stress bij de leerlingen) was daar het moment van de waarheid: passen
de grondplaten inderdaad aan elkaar en vormen ze samen een speelhal die voldoet aan de
contracteisen? Bekijk de foto’s maar, dan zult u zien dat deze missie (bijna geheel) geslaagd is! Knap
hoor!
Vanaf deze plaats willen we Remco Bastiaans nogmaals hartelijk bedanken voor zijn tijd en inzet! Ook
de leerlingen uit groep 6 en 7 die deze middag extra zijn aangesloten, om een gelijk aantal leerlingen te
hebben in de groepjes: bedankt!
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JUFFENDAG

Op donderdag 26 april is het juffendag!
De dag begint om 8.30 uur en is om 14.15 uur is de school uit. (We hebben die dag een continue
rooster).
De kinderen mogen verkleed op school komen.
Er hoeft geen drinken en eten voor de ochtendpauze mee gegeven te worden
Er hangen vanaf 18 april intekenlijsten bij de deuren van de klas waarop u kunt aangeven welke
bijdrage u wilt verzorgen voor de lunch. Voor de lunch nemen alle kinderen een bord, beker en bestek
mee.
CLOUDWISE

U hebt al veel gehoord over de nieuwe chromebooks.
Als team hebben wij na de juffendag onze tweede cursus.
Zo kunnen we de chromebooks optimaal gebruiken.
SMURFENFESTIJN

Op dinsdag 24 april bent u, met uw zoon of dochter, welkom op het Smurfenfestijn. Tussen 8.30 en
11.00 uur kunt u binnenlopen. Bram Siero, onze sportcoach, begeleidt dit festijn.
Kinderen van 0-4 jaar kunnen zich heerlijk uitleven door te rennen, klimmen, springen, rollen
balanceren enz.

BELANGRIJKE DATA:
17 april:
Schoolreis gr. 1 t/m 7
17 t/m 19 april:
Cito gr. 8
18 april:
Workshops gr. 1, 2 en 3 Kunstroute “Aalburg pakt uit”
19 april:
Workshops gr. 4, 5 en 6 Kunstroute “Aalburg pakt uit”
26 april:
Juffendag
27 april:
Koningsdag alle leerlingen vrijdag
30 april t/m 11 mei:
Meivakantie
14 mei:
Bieb even (staat niet op de kalender vermeld)
15 mei:
Nieuwsbrief

van der Beekstraat 14-16 - 4265 HS GENDEREN – Tel.: 0416 355074 - website: www.het-fundament.nl

- pag. 3-3

