Koetkrant
Dinsdag 9 april 2019

Agenda
10 april 2019
 12 april 2019
18 april 2019
19 april t/m 5 mei 2019
13, 14, 15 mei 2019
16 mei 2019

:
:
:
:
:
:

Alluredag – alle leerlingen zijn vrij
Feestdag! Jubileum kleuterleerkrachten. Drum4Fun voorstelling 13.00 – 14.00 uur.
Schoolreis groep 1 t/m 6
Meivakantie
Eindtoets groep 8 - Route 8
Bag2School

Onderwerpen
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

12 april: Feest!
Te koop: oude computers
Schoolreis
Tennisclinic
Schoolzwemmen
Avondvierdaagse
Bag2School
Week van het geld
Maatjes lezen
Schoolvoetbal en handbaltoernooi
Koningsdag bij MOC 27 april

Morgen zijn alle scholen van stichting Allure gesloten en wordt er voor alle medewerkers
een studiedag georganiseerd. De kinderen zijn deze dag vrij.
Deze studiedag staat onder andere in teken van het uitwisselen van kennis. Op De Koet
zullen ook verschillende workshops gegeven worden.
Marloes Goesinnen
directie

12 April - Feest!

Het is bijna zover!
Op vrijdag 12 april vieren wij samen met alle leerlingen feest. Ter ere van het jubileum van de kleuterleerkrachten. Deze
dag valt samen met de Koningsspelen. Wij gaan deze dag met de hele school muziek maken en uiteraard ook bewegen!
Voor deze feestdag vragen wij de leerlingen een shirt/trui aan te trekken in onderstaande kleur:
●
●
●
●
●
●
●

groep 1/2: Geel / Roze
groep 3: Groen
groep 4: Oranje
groep 5: Blauw
groep 6: Rood
groep 7: Zwart
groep 8: Wit

U bent van harte welkom (2 personen per gezin) om naar de voorstelling te komen kijken in de Post.
13.00 : deur open
13.15 - 14.00: Muzikale voorstelling
*Houdt u rekening met mogelijk uitloop van de voorstelling. Na de voorstelling gaan alle kinderen met de
groepsleerkracht naar school terug om de jas en tas op te halen.
*Houdt u er rekening mee dat de kermis wordt opgebouwd en er minder parkeerplekken beschikbaar zijn. Gelieve op de
fiets of lopend naar de voorstelling komen.
*Graag deze dag zelf eten/drinken voor uw zoon/dochter verzorgen.

Brievenbus
Heeft u al een kaart gepost? Tot 12 april staat er een brievenbus in de kleuterhal, waar u
een kaartje voor de kleuterleerkrachten kunt posten met een mooie herinnering aan de
kleutertijd van uzelf of van uw zoon/dochter?
Tijdens de feestdag ontvangen de leerkrachten de post.

Te koop : oude computers
Er zijn nog een aantal computers te koop!
Op school werken de leerlingen steeds meer op een chromebook in plaats van op een oude
computer. De oude computers worden voor 20,00 euro per stuk verkocht. Het geld gebruiken
wij weer voor materialen op school.
Mocht u een oude computer willen kopen, dan kunt u zich tot de meivakantie melden bij de
directie.
Computer met CloudReady: inloggen met een Google-account. Onze leerlingen beschikken al
over een eigen schoolaccount.

Schoolreis
Donderdag 18 april gaan de groepen 1 t/m 6 op schoolreis. Informatie over deze dag
ontvangt u van de leerkracht. Voor de zichtbaarheid vragen wij de leerlingen het
Koetshirt deze dag aan te trekken.
●
●
●

Groep 1-2: Sprookjeswonderland
Groep 3-4: Linnaeushof
Groep 5-6: Drievliet

Tennisclinic
Vandaag hebben de leerlingen groep 3 t/m 8 een tennisles gekregen van een
tennisleraar.
Er is enthousiast gesport!

Schoolzwemmen
Na de meivakantie start het schoolzwemmen voor groep 4 t/m 7. Wij zijn
ontzettend blij met onze gymdocent die ook ‘natte gym’ wil verzorgen. Wij
informeren u nog welke dag dit gaat plaatsvinden.

Koetvierdaagse
Op 20, 21, 23 en 24 mei wordt ‘s avonds de Koet-4-daagse georganiseerd door de OR. Een grote organisatie, maar ook een
prachtige belevenis.
Tot op heden is er niet voldoende animo om als als vrijwilliger te helpen.
Noodkreet: Kunt u helpen? Dan het verzoek een mail te sturen naar koetvierdaagse@gmail.com. Hierop kunt u aangeven
op welke dag u beschikbaar bent.
Wilt u samen met uw zoon / dochter meelopen, dan kunt u zich inschrijven op 8, 9 of 10 mei bij juf Astrid (groep 7/8) van
14.00 - 14.30 uur voor 2,50 euro per persoon.
*Indien onvoldoende vrijwilligers kan de Koetvierdaagse helaas niet doorgaan.

Bag2School
Mocht u in de meivakantie de kledingkasten op gaan ruimen, dan kunt u dit apart leggen
voor Bag2School. Op 16 mei is er weer een inzamelactie.

4 mei - dodenherdenking
Elk jaar wordt er in de groepen 7/8 aandacht besteedt aan de tweede wereldoorlog.
Ook dit jaar wordt er middels het thema van 4xWijzer aan gewerkt. Tijdens de
dodenherdenking in Midwoud zullen een aantal leerlingen van groep 7/8 een
gedicht voordragen.

Week van het geld
De broer van juf Astrid kwam in de klas vertellen over werken bij de bank. Ook
speelde hij een interactief spel met de kinderen van groep 7/8b om te kijken of
ze echte 'geldhelden' zijn. Een leuke manier om met kinderen te praten over
hoe ze bijvoorbeeld met hun zakgeld om gaan. Welke afspraken zijn er gemaakt
met ouders? Waar geef je het aan uit? Waar spaar je eigenlijk voor?

Maatjes lezen in de zon
Tijdens het maatjes lezen, leest een leerling uit groep ⅞ met een leerling uit groep 3/4.
Hoe leuk is het om samen te lezen in het zonnetje!

Schoolvoetbal en handbaltoernooi
Wat worden er een sportieve activiteiten voor de kinderen georganiseerd. Wij bedanken
de OR en alle ouders die meegeholpen hebben om dit mogelijk te maken!

Koningsdag bij MOC 27 april
●

9:30 de versierde fietsen optocht (vertrek bij de Spar)

●

10:00-12:00 Verkoop van ál je spullen

●

12:30-13.30 De kortste triatlon ter WERELD voor kinderen*

●

13-30-……De kortste triatlon ter WERELD voor volwassenen (vanaf 14 jaar)*

●

15:00-….P
 annavoetbal Spectaculair!

●

En natuurlijk het traditionele katknuppelen en de goed verzorgde loterij!

Meer weten? Kijk op onze facebook pagina:
Koningsdag bij MOC
*Graag van te voren opgeven via de
mail: elisedegier@hotmail.com

