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Week: 19

In dit nummer:
- Peutergym
- Lentemarkt
- Drone cup

Agenda
- 30 mei – 2 juni: Avond4daagse
Bijlagen
-

Peutergym
Morgen is de sportdag van KindPunt. Onze vakleerkrachten
gymnastiek zijn daarbij betrokken. Dat betekent dat de
peutergym en -dans morgen niet gaat lukken. Toch willen we
graag een peuteractiviteit aanbieden, vandaar het volgende
voorstel:
Kom morgen met uw peuter naar de bioscoop en geniet van
een peutervoorstelling.
In de bijlage vindt u de poster met nadere informatie.
Lentemarkt
Wat een prachtig lentefeest hebben we meegemaakt. Schitterend weer, heel veel hele
vrolijke kinderen en veel ouders, opa’s, oma’s en verzorgers. Na het tellen van alle
opbrengsten komen we uit op een bedrag van ruim 1.030 euro. Dit komt heel goed van
pas en willen we gebruiken bij de ‘vergroening’ van ons schoolplein.
Drone cup
We begonnen een paar weken
geleden met het oefenen van
drone vliegen. Dat hebben we
met veel kinderen uit de klas
gedaan. Uiteindelijk kwam er
een wedstrijd voor onze klas
wie er mee mocht doen aan de

finale van de drone cup. Daarin nemen de snelste 2 kinderen van
elke school van Kindpunt het op tegen elkaar, en van onze school
werden wij dat!
De wedstrijd bleek ergens anders te zijn, dus moesten we in alle haast snel naar de
Aanloop want daar werd de wedstrijd gehouden. Eerst moeten we een zo snel
mogelijke tijd neerzetten daarin werden we 2e, dus zaten we in de finale waar we het
tegen het Stadskwartier opnamen. Het werd heel spannend, maar uiteindelijk waren
wij echt het snelst bij de finish. We vierden het met ons onze groep en daarna vierden
we ook nog een feestje op school.
Gr. Yaniek en Ziva (Groep 8)

Babygroep
Deze week sluiten we thema ‘lente’ af. Wat heerlijk dat we dit
mogen doen met het mooie weer en de vele zonnestralen die we
al hebben ontvangen. Volgende week hebben we een themavrije
week, en de week daarop zullen we starten met het thema
‘water/zomer’.
Met de oplopende temperaturen smeren wij de kinderen
gedurende de dag meerdere keren in. Wij gebruiken zonnebrand
van het merk Kruidvat. Mocht uw kind hier niet tegen kunnen,
dan kunt u eigen zonnebrand meegeven. Graag voorzien van
naam ☺️
Tenslotte willen we jullie op de hoogte brengen dat Gertrude zwanger is en in
december haar derde kindje verwacht!

Peutergroep
Wat hebben we een heerlijke dagen met dit prachtige weer, en lieten we nou net het
Peuterfeest hebben dinsdag ochtend. Bijna alle kinderen waren van de partij en zo fijn
dat er een paar moeders kwamen helpen. Verder genieten we van onze mooie tuin en
hebben we thema lente afgesloten.

BSO
Wat een heerlijk weertje deze week. Daar hebben we meteen goed gebruik van
gemaakt; we hebben de watertafel naar buiten gehaald en gingen proberen bootjes te
laten varen. In de zandbak mochten we ook spelen met water en zand, We hebben
heerlijke taarten gemaakt. We doen spelletjes met elkaar. Ook gaan er af en toe wat
kinderen voorlezen bij de baby en peutergroep.
Met dit weer is een verkoelende smoothie erg lekker daarom hebben wij een lekker
recept voor jullie bedacht! Alvast veel plezier met maken.
Ingrediënten lijstje:
250 gram diepvries zomerfruit
3 perssinaasappels
2 bananen
350 ml milde yoghurt
Bereidingswijze:
Al het fruit snijden in kleine partjes
Alle ingrediënten in de blender en blenden maar. Eet smakelijk!

