Maart 2016
 De zandwagen van sierbestrating Jonk bracht
vorige week vijf kuub vers zand voor de
zandbak van de kleuters. De zakken werden
met precisie boven de zandbak gehesen en
aan de onderkant open gesneden, zodat het
zand op de juiste plaats terecht kwam. De
kinderen keken met belangstelling naar de
vakkundige wijze waarop de chauffeur het
klusje klaarde. Enkele minuten later zat de
zandbak vol met spelende kleuters, die met
volle teugen genoten van het verse laagje
zand.
 Op dinsdag 29 maart hebben de kinderen een vrije dag. Volgend jaar hebben we deze
roostervrije dag op Goede Vrijdag gepland, omdat veel ouders dan ook vrij hebben.


Juffrouw Afra Veerman heeft via een kennis een
broedmachine geleend met eitjes erin van
kippen en kwartels. In spanning werd de
afgelopen week gewacht op het eerste kuikentje.
Inmiddels zijn er al heel wat eitjes uitgekomen
tot lering en vermaak van zowel de kinderen als
de leerkrachten. De kinderen van alle groepen
gaan geregeld even kijken en mogen de
kuikentjes ook even vasthouden als ze dat
willen. Op de schoolsite staat een interessant
filmpje waarop je goed kunt zien hoe een
kuikentje uit het ei kruipt.

 Het Kruispunt werd op 7 juni 1971 ingewijd en na 41 jaar in 2012 helaas gesloten. Voor onze
katholieke school was het altijd een belangrijke plek waar jaarlijks de communie-en
vormselvieringen plaatsvonden evenals de
kerstviering van de groepen 1 t/m 3. Het
kinderkoor van onze school zong er gedurende
vele jaren op kerkelijke hoogtijdagen en veel
ouders herinneren zich nog de traditionele
kerstmusicals op Tweede Kerstdag. De
schilderijen over de kruisiging en begrafenis
van Jezus uit deze voormalige kerk staan
momenteel opgesteld op 14 verschillende
lokaties in Volendam. Er is een route uitgezet
die o.a. langs hotel Spaander en het
voetbalstadion voert en waarbij je deze staties
kunt bekijken. Juffrouw Clazien heeft de afgelopen week met haar groep een deel van de route
gelopen en het was zeker de moeite waard.

 Op vrijdag 22 april worden wederom de Koningsspelen gehouden en krijgen de kinderen een
koningsontbijt aangeboden. De sportieve activiteiten voor de kinderen van de groepen 5 t/m 8
worden georganiseerd door medewerkers van de Sportkoepel. Dit evenement speelt zich op
talloze lokaties af en het is voor de deelnemers altijd leuk als er belangstellende ouders komen
kijken naar hun verrichtingen. De meeste ouders weten dit niet, maar u bent van harte
welkom.
 De kinderen van de groepen 1 t/m 3
mochten vorige week kijken naar een
theatervoorstelling over verstoppen en
verschuilen. De speelzaal was ingericht
met allerlei kledingstukken en de acteurs
deden hun uiterste best om de kinderen te
vermaken. De reacties na afloop waren
erg wisselend en daarom werd in overleg
besloten om de voorstelling niet op de
andere scholen in Volendam te spelen.
 Onlangs werd een kind op het plein aangereden door een fietsende ouder/grootouder. Het liep
gelukkig allemaal goed af, maar we willen wel iedereen vragen om hier op te letten. Op
drukke tijdstippen is het niet toegestaan om op het plein te fietsen, want de kinderen hebben
recht op een veilige speelplaats. De schoolregel van de maand maart sluit hier mooi bij aan en
luidt:’Met de fietsen in het rek is er op het plein veel meer plek.’
 Gisterochtend werd op onze school
de grote rekendag gehouden. De
dag begon met een gezamenlijke
activiteit op het plein en kreeg en
vervolg in de verschillende lokalen.
Er klonken enthousiaste reacties over
de opzet en inhoud van deze ochtend.
Zo was er in het overblijflokaal een
spel uitgezet waarbij de kinderen
moesten beredeneren welke stappen
ze moesten nemen. We proberen op
deze wijze de ontwikkeling van de rekenvaardigheden op een leuke manier te stimuleren.
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