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MORGEN KONINGSPELEN 2019!
- Ontbijt op school!
tip: eet iets kleins voordat je naar school komt.

- Trek sportieve kleding en schoenen aan!
- De groepen 1 t/m 4 zijn om 12.00 uur klaar.
- De kinderen van 5 t/m 8 zijn om 14.00 uur
klaar.
- De kinderen van 5 t/m 8 moeten een lunchpakketje
meenemen naar school.
- Trek iets in het ORANJE aan, want het zijn de
Koningsspelen!
- Zet je vrolijkste gezicht op!
10 MEI CULTUURDAG!
Op vrijdag 10 mei a.s. houden we een cultuurdag op onze school. De bedoeling van deze dag is dat
we de verschillende culturen die op onze school voorkomen tussen 10.00 uur en 12.00 uur kunnen
laten zien.
DAT KAN NIET ZONDER UW HULP!
Vindt u het leuk iets van uw cultuur te laten zien dan nodigen wij u van harte uit op deze ochtend.
Dat kan bijvoorbeeld een dans zijn, traditionele kleding, materialen, muziek, maar ook henna zetten,
haren vlechten, een sport enz. enz.
Wilt u op enigerlei wijze een bijdrage leveren. Heel graag!
Ook zouden we het erg leuk vinden als ouders iets lekkers maken dat specifiek uit hun culturele
achtergrond komt.
U kunt uw deelname melden bij de leerkracht van uw kind of bij juf Inge (236436).
We hopen op uw medewerking, want zonder uw bijdrage kunnen we deze cultuurdag niet realiseren!

SPORT KORT!
Marsilya uit groep 3c van juf Birgit heeft het C-diploma zwemmen behaald.
Ivan uit groep 4a het A-diploma.
Noah was afgelopen week “pupil van de week’ bij zijn voetbalclub en afgelopen zondag mocht hij bij het
eerste elftal zijn. Zo woonde hij de wedstrijdbespreking bij en mocht hij mee in de kleedkamer.
Hij nam de aftrap van de wedstrijd!

TE GEK!

EEN NIEUW SCHOOLPLAN!
Zoals u misschien weet start komend schooljaar een nieuw schoolplan. In een schoolplan staat beschreven wat de
onderwijsdoelen zijn waar een school naar streeft en hoe deze doelen bereikt kunnen worden. Aan dit nieuwe
schoolplan gaan we de komende vier jaar als school Oost werken.
Er verandert niets rigoureus. We blijven een BiologiePlus school, met oog voor ieder kind! Wel willen we ons
ontwikkelen. We zijn dan ook erg benieuwd welke ideeën u wellicht heeft.
Om die reden nodigen wij u uit om op dinsdag 16 april mee te komen doen. Van 13.00 uur tot 15.00 uur gaan we
middels een actieve werkvorm met elkaar aan de slag.
Wilt u mee doen dan kunt u zich inschrijven. Inschrijflijsten liggen bij juf Inge van de administratie op de
hoofdlocatie en bij juf Saskia Moerland aan de Blomlaan.

BERICHT ONDERWIJSAMBASSADEURS!

KERSENBOOM!

Hier weer een berichtje van de onderwijsambassadeurs.
Donderdagochtend 11 april hebben de onderwijsambassadeurs
van School Oost een groepsbijeenkomst gehad samen met de
onderwijsambassadeurs van De Grebbe. Dit was een erg
geslaagde ochtend waarbij er onderling ideeën zijn uitgewisseld
en er nader kennis is gemaakt.
Nog een wist-je-datje van de onderwijsambassadeurs:
- de volgende ouderworkshop gepland is op 24 mei op vrijdag
ochtend en het thema dan Cyberpesten is? Komt u ook?
- het idee van onderwijsambassadeurs oorspronkelijk uit België
komt?
- Bergen op Zoom de eerste stad in Nederland is met het project
Onderwijsambassadeurs?

Een gulle gift van FrankenFruit: op het
schoolplein aan de Blomlaan lag de
rotonde er maar kaal bij. Vandaag
hebben we er een mooie kersenboom
geplant. Dat wordt in de toekomst
kersen plukken😋. Bedankt voor de
boom Franken Fruit!

Groetjes namens het team van de Onderwijsambassadeurs

LEER & VEERKRACHT!
Juf Marianne begeleidt op school
leerlingen die onze taal nog moeten leren.
Deze jongens en meisjes moesten wel even wennen aan
nieuwe gewoontes en regels in Nederlands.
Binnen korte tijd spreken ze al een aardig mondje
Nederlands.
Ze voelen zich helemaal thuis op school Oost.
Juf Marianne:
“Wat deze kinderen laten zien is Veerkracht. Ik ben trots
op mijn clubje!”

ALLEMAAL TECHNICI IN HET WIEBELHUIS!

I
STOP……
DENK………
DOE………………
WEEK 28

Afgelopen weken was er iedere week op maandag een techniek
workshop. De eerste vier weken was dat voor de bovenbouw.
We hebben een raket, een bewegende hand, een auto van een flesje
en een katapult gemaakt. Dit vonden we allemaal reuze interessant,
maar we hebben het meest gelachen bij het maken van een raket.
Want in de fles moesten we water doen en met het afvuren vloog hij
schuin, waardoor onze juf helemaal onder het water kwam! De
onderbouw kinderen hadden ook één techniek workshop: rietjes
bouwwerk. In het begin vonden we dit best moeilijk, maar uiteindelijk
lukte het en was het erg leuk. Er kwamen mooie kunstwerken, zelfs
een huis!

