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Agenda
15 maart

Verkiezingen op school

‘t Carrousel 25 jaar, Projectweek “Feest”
‘t Carrousel bestaat 25 jaar! Daarom staat onze projectweek in het teken van “Feest”. Vanaf
3 april hebben we twee weken lang diverse feestelijke activiteiten. Binnenkort hoort u hier
meer over. Tijdens deze activiteiten hebben we uw hulp hard nodig, daarom zal er bij elke
groep een hulplijst komen te hangen waarop u kunt aangeven bij welke activiteiten u zou
kunnen helpen.
Ook zijn wij nog op zoek naar prijsjes die gewonnen kunnen worden op de Fancy Fair die we
op donderdag 13 april willen houden. Heeft u nog een cadeau thuis staan die u toch niet
gebruikt, dan zijn wij daar heel blij mee. U kunt dit inleveren bij de directie.

Thema groep 1/2
Vorige week is in de groepen 1/2 een nieuw thema gestart. De komende periode
zullen de kinderen werken aan het thema: de Bloemenkraam. Heeft u nog oude
kunstbloemen of kunstplanten in een kast liggen dan zouden wij die graag
ontvangen om de boel een beetje op te fleuren.

Naschoolse activiteiten
Na de meivakantie willen we een pilot starten met 2 naschoolse
activiteiten gedurende 4 weken. Op de dinsdag (9, 16, 23 en 30 mei)
willen we een kookactiviteit aanbieden van 14.00 tot 15.00 en op
donderdag (11, 18 mei en 1 en 8 juni) willen we op dezelfde tijden een
houtbewerkingsactiviteit aan bieden. Omdat we
hiervoor materialen moeten aanschaffen zijn de
kosten per activiteit 10,- euro per 4 lessen. De
activiteiten zijn voor alle leerlingen geschikt, maar we werken wel met
een intekenlijst, deze hangt in de school bij de bibliotheek. De
leerlingen die zich hebben opgegeven gaan vanuit hun groep naar de
activiteit toe. Daar worden ze opgevangen en starten ze met iets te
drinken. Daarna gaan de leerlingen snel aan de slag.
De activiteiten worden georganiseerd op dinsdag door juf Maaike en juf Carolina en op
donderdag door Juf Arianne, juf Maaike en meester Jos. Hulp van ouders kunnen wij zeker
gebruiken, dus als u zou willen meehelpen geef dit dan door aan juf Maaike of juf Arianne
(als u komt helpen, kan uw kind gratis deelnemen aan de activiteit).

