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ROFFELTJE

>

Projectweek “Landen”
maandag 15 mei tot en met dinsdag 23 mei 2017
Afgelopen maandag zijn wij onze projectweek gestart met een “Wereldspeurtocht “. Alle kinderen
hebben naar aanleiding van een land opdrachten uitgevoerd. Zo moest er bij Egypte een mummie
gemaakt worden met wc papier en bij de Noordpool werd een sneeuwballengevecht gehouden met
proppen papier. De kleuters werden begeleid door de kinderen van groep 7. We hadden prachtig
weer en alle kinderen hebben enthousiast de opdrachten uitgevoerd.

Afsluiting 23 mei
Dinsdagochtend gaan de kinderen van de groepen 3 t/m 8 in groepjes, bij ouders thuis hapjes maken,
die bij het gekozen land passen. De kinderen gaan na het speelkwartier, dus om 10.40 uur, naar
ouders thuis om eten/ kleine hapjes te bereiden. De kinderen komen tussen 11.45 uur en 12 uur
weer op school. We eten van 12 uur tot ongeveer 12.30 uur. De kinderen nemen zelf bord, beker en
bestek mee.
Wij zijn voor deze activiteit in de meeste groepen nog op zoek naar ouders die dat samen met een
aantal kinderen willen doen.
De kinderen gaan op deze dag om 14.00 naar huis.
Op dinsdagavond van 18.30 uur tot 19.30 uur zijn ouders welkom in de school.
De klassen zijn op deze avond aangekleed in de sfeer van het land.
Groep 1/2:
Groep 3:
Groep 4:
Groep 5:
Groep 6:
Groep 6/7:
Groep 7:
Groep 8:

Nederland
Frankrijk
Zweden
Kroatië
China
Mexico
Egypte
Italië

Wij hopen u dinsdagavond te ontmoeten op school.
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Jeugdcongres
Zestien leerlingen van onze school zijn woensdagochtend 10 mei in Arnhem aanwezig geweest bij het
jeugdcongres voor “duurzame energie”.
Langs deze weg willen we de ouders en de opa bedanken, die de kinderen naar Arnhem hebben
gereden. Dankzij jullie konden de kinderen het jeugdcongres bijwonen!
Presentator Henk-Jan Wijnholds zorgde ervoor dat het een leuke, actieve ochtend werd vol humor en
interactie. De kinderen hebben nieuwe dingen geleerd over energie & klimaat. Er kwamen gasten
voorbij, die net als de leerlingen nadachten en acties hebben ondernomen voor een duurzame wijk
van de toekomst.
Thijs de la Court, voormalig wethouder en kwartiermaker voor het Gelders Energieakkoord blikte in
gesprek met de kinderen terug op de jeugdcampagne. Mees Groen, jeugdbestuurder van
Waterschap Rijn IJssel liet zien, dat in actie komen en aandacht vragen voor energie, water en
klimaat niet voorbehouden is aan volwassenen. Voor zijn vlog “Mees Groen zoekt Blauw” ging hij o.a.
met Tim Hofman (BNN) op pad voor youtube kanaal #boos. Ook van het jeugdcongres heeft hij een
vlog gemaakt!
Daarna gingen de kinderen in groepjes met “de Wijk van de Toekomst” aan de slag. Ze maakten
schilderijen die samen één groot kunstwerk gaan vormen. Dit zal in het nieuwe provinciehuis in
Arnhem komen te hangen.
In de klas is een klimaatdeal gemaakt over wat de leerlingen zelf thuis kunnen doen. Maar wat
moeten volwassenen nu doen om onze toekomst in 2035 duurzaam te maken?
Op het einde van het jeugdcongres kwam het belangrijkste: de leerlingen vertelden aan Jan Jacob
van Dijk, de gedeputeerde van de provincie, wat zij belangrijk vinden voor hún toekomst. Hij kreeg
een opdracht mee in de vorm van een kinderklimaatdeal.
Een deal waar we hem aan houden, zodat kinderen ook echt een stem krijgen in het Gelders
Energieakkoord.
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Korfbal
We kunnen terugkijken op een mooi
korfbaltoernooi. Het weer was goed en we
hebben veel bekers verdiend. Op
maandagavond waren de groepen 7 en 8 aan
de beurt. Dit resulteerde in een mooie derde en
vierde plaats en het team van meester Jochem
werd eerste!! Gefeliciteerd groep 7!
Dinsdag was weer een succesvolle avond voor
onze korfballers. Juf Marlinde is met haar
kanjers uit groep 5 kampioen geworden.
Gefeliciteerd jongens en meisjes!
Wat een geweldige afsluiting van het
korfbaltoernooi! Het team van Saskia werd
kampioen en het team van juf Iris kreeg een
beker voor het behalen van de vierde plaats.
Team 2 uit groep 4 werd 2e met coaches Ellen
en Henry!
Bij dezen willen we ook alle coaches bedanken
die zich de afgelopen dagen geweldig goed
hebben ingezet voor onze korfballers!
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Avondvierdaagse 29 mei t/m 1 juni 2017
Info 3 en 6 kilometer
Aan de ouders/verzorgers,
Hierbij vindt u de richtlijnen voor een fijne avondvierdaagse m.n. voor de 3 en 6 kilometer. Op
woensdag 24 mei krijgen de kinderen de boekjes mee. Leerlingen die meelopen krijgen maandag 29
mei instructie van de leerkracht. De meelopende leerkracht zal aan verschillende ouders vragen een
hesje te dragen tijdens de loop. Uw taak is dan vooral letten op veiligheid. Andere regels zijn nog:






De kinderen moeten op het DVS terrein achter de hekken blijven en daar beslist niet op
gaan zitten.
De begeleiders zijn verantwoordelijk voor hun kind.
Wilt u erop toezien, dat er geen rommel op straat wordt achtergelaten.
Kinderen lopen bij hun begeleiders op de weg, stoep, niet in tuinen e.d.
Wilt u opletten bij het oversteken, vooral bij het spoor. Wilt u zo min mogelijk gaten in de
groep laten vallen, zodat een groep met behulp van de verkeersgroep in een keer kan
oversteken.

Eventuele calamiteiten worden gemeld aan de meelopende leerkracht.
Het startnummer voor onze school is nummer

8

Wilt u tijdens de avondvierdaagse niet roken?
Let op!!
De deelnemers van de 3 km verzamelen zich donderdag op de Chevalierlaan, vanaf de kruising bij de
Immanuelkerk in de richting van de achterzijde gemeentehuis. Daar stellen de groepen zich op voor
de intocht. Alle afstanden komen daar bij elkaar en de intocht zal vanaf daar vertrekken. Wanneer er
vragen zijn kunt u bij de leerkracht terecht. Wilt u de shirtjes maandag 6 juni weer schoon inleveren
bij de leerkracht?
We rekenen op een hele fijne avondvierdaagse!
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Info 9 kilometer
Aan de ouders/verzorgers,
Hierbij vindt u de richtlijnen voor een fijne avondvierdaagse m.n. voor de 9 kilometer. Op woensdag
24 mei krijgen de kinderen de boekjes mee. Leerlingen die meelopen krijgen maandag 29 mei
instructie van de leerkracht. Bij de klas van juf Carin hangt dit overzicht mocht u willen ruilen. Het
startnummer voor de 9 kilometer is nummer

8. De meelopende leerkracht zal de hesjes uitdelen en

weer innemen. Uw taak is letten op veiligheid en zorgen dat de groep bij elkaar blijft!
Andere regels zijn nog:






De kinderen moeten op het DVS terrein achter de hekken blijven en daar beslist niet op
gaan zitten.
De begeleiders zijn verantwoordelijk voor hun kind.
Wilt u erop toezien, dat er geen rommel op straat wordt achtergelaten.
Kinderen lopen bij hun begeleiders op de weg, stoep, niet in tuinen e.d.
Wilt u opletten bij het oversteken, vooral bij het spoor. Wilt u zo min mogelijk gaten in de
groep laten vallen, zodat een groep met behulp van de verkeersgroep in een keer kan
oversteken.

Eventuele calamiteiten worden gemeld aan de meelopende leerkracht.

Wilt u tijdens de avondvierdaagse niet roken?
De ouders van onderstaande kinderen lopen mee, alles weergegeven in een rooster. 63 leerlingen,
12 ouders lopen mee en een leerkracht. 2 ouders vooraan, 2 achteraan en 8 in het midden. Alle
ouders dragen een hesje.
Maandag:
1. Dylano Vierwind
2. Robin van Ginkel
3. Dylan Mooi
4. Bram Goes
5. Angèle Goedhart
6. Daan Schoonhoven
7. Erben Maaskant
8. Marieke v.d. End
9. Matthijs Adam
10. Sven Vliek
11. Mathijs Beerling
12. Calantha de Boer
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Dinsdag:
1. Reesa v.d. Zee
2. Eloïse Hoff
3. Chris Veenendaal
4. Julian Kannegieter
5. Sanne Kuiper
6. Tim Klompmaker
7. Leanne Bannink
8. Floor Schuur
9. Kady Dosso
10. Yoeri Mulder
11. Sascha v.d. Hazel
12. Doeke Beljaars

Woensdag:
1. Jitse Brouwer
2. Tessa v.d. Hazel
3. Quinten Munnike
4. Armano de Boer
5. Joyja Veenendaal
6. Marit Blomjous
7. Luca Kardol
8. Guusje Lankman
9. Joshian Bieringa
10. Tycho Draaisma
11. Jamie Mol
12. Tim Klompmaker

Donderdag:
1. Robin van Ginkel
2. Sander Egbertzen
3. Dominic Poelman
4. Quinten Munnike
5. Eloïse Hoff
6. Michelle Evers
7. Angèle Goedhart
8. Floor Schuur
9. Jamie Mol
10. Doeke Beljaars
11. Sascha v.d. Hazel
12. Dylan Mooi
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Info 15 kilometer
Aan de ouders/verzorgers,
Hierbij vindt u de richtlijnen voor een fijne avondvierdaagse m.n. voor de 15 kilometer.Op woensdag
24 mei krijgen de kinderen de boekjes mee. Leerlingen die meelopen krijgen maandag 30 mei
instructie van de leerkracht. Deze brief hangt bij groep 8 mocht u willen ruilen. Het startnummer
voor de 15 kilometer is nummer 8.
Arianne Mooi is contactpersoon voor de 15 km. Zij zal de hesjes uitdelen en weer innemen. Uw taak
is letten op veiligheid en zorgen dat de groep bij elkaar blijft!
Andere regels zijn nog:






De kinderen moeten op het DVS terrein achter de hekken blijven en daar beslist niet op
gaan zitten.
De begeleiders zijn verantwoordelijk voor hun kind.
Wilt u erop toezien, dat er geen rommel op straat wordt achtergelaten.
Kinderen lopen bij hun begeleiders op de weg, stoep, niet in tuinen e.d.
Wilt u opletten bij het oversteken, vooral bij het spoor. Wilt u zo min mogelijk gaten in de
groep laten vallen, zodat een groep met behulp van de verkeersgroep in een keer kan
oversteken.

Wilt u tijdens de wandeling en drinkpauze niet roken?
De ouders van onderstaande kinderen lopen mee, weergegeven in een rooster.16 leerlingen, 4
ouders lopen mee. 2 ouders vooraan, 2 achteraan en 1 in het midden. Alle ouders dragen een hesje.
Maandag:
1. Naomi Mooi
2. Resa Leeflang
3. Eva Burgler
4. Sylas Dosso

Meester Hielke mobiel:
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Dinsdag:
1. Naomi Mooi
2. Annick Kannegieter
3. Jannike Timmer
4. Eva Burgler

06 41639107

Woensdag:
1. Naomi Mooi
2. Annick Kannegieter
3. Mike van Kuijl
4. Resa Leeflang

Vrijdag:
1. Naomi Mooi
2. Meester Hielke
3. Er zijn nog 2
mensen nodig!!

