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Agenda in April
3 april
6 april
8 april
8 april
13 april
13 april
13 april
14 april
17 april
18 t/m 20 april
21 april
24 -04 t/m 5-5

Opening Projectweek “Feest”
Theorie examen verkeer groep 7
Bloesemtocht
Halve finales dammen
Paasontbijt in alle groepen
Maandsluiting groep 5
Fancy Fair van 16.00 – 18.00, iedereen is welkom
Goede Vrijdag, leerlingen zijn vrij
2de Paasdag, alle leerlingen zijn vrij
Centrale eindtoets groep 8
Koningsspelen
Meivakantie, alle leerlingen zijn vrij

‘t Carrousel 25 jaar, Projectweek “Feest”
Zoals al eerder aangegeven hebben we van 3 t/m 13 april “Feest” op school tijdens de
projectweek. Hieronder treft u een overzicht van diverse activiteiten die tijdens deze
periode worden georganiseerd.
maandag 3 april
Opening
Projectweek
“Feest”

dinsdag 4 april
Excursie groep
1/2 naar bakker

woensdag 5 april
Koken in Triton
voor groep 7/8

Groep 5 naar
Kinderparadijs

maandag 10 april
Optreden van:
EmmerNemmer
Foto 25 jarig
bestaan ’t
Carrousel maken

dinsdag 11 april
Voorstelling
meneer John
over feest/ dans
en muziek in
Afrika

donderdag 6 april
vrijdag 7 april
Excursie groep 3 en Koken in Triton
4
voor groep 6/7
Dansworkshop
hele dag door aan
alle groepen

woensdag 12 april
Vossenjacht voor
alle groepen

donderdag 13 april
Paasontbijt
13.15
maandsluiting gr.5
Fancy Fair van
16.00 – 18.00
voor iedereen die
wil komen

vrijdag 14 april
Goede vrijdag,
alle leerlingen vrij

Taartenwedstrijd
Kan jullie vader, moeder, opa, oma of tante de
heerlijkste taarten of cup cakes bakken? Dat willen
wij ook wel proeven! Schrijf je dan in voor de
taartenwedstrijd!
Tijdens de Fancy Fair op 13 april houden wij een taarten/ cup cake wedstrijd.
Jullie taart of cupcakes (10 stuks) worden beoordeeld op originaliteit en smaak door een
jury. Ook wordt er door de leerlingenraad een winnaar van de mooiste taart/ cup cake
gekozen. Wat er overblijft van je taart of cupcakes, wordt verkocht op de Fancy Fair.
De deelnemende taarten mogen op donderdag 13 april voor 12.30 uur naar school
worden gebracht, zodat de leerlingenraad na de pauze op de mooiste taart/ cup cake
mogen stemmen.
Om 16.30 uur worden de winnaars bekend gemaakt!
Er zijn 2 mooie prijzen te winnen: 1 voor mooiste taart/ cup cake en 1 voor
lekkerste taart/ cup cake.
Opgeven? Dat kan tot en met 12 april onder vermelding van naam van de
leerling op school welke groep en of je een taart of 10 cupcakes maakt naar:
directie@hetcarrousel.nl.

Afwezigheid juf Astrid
De afgelopen 2 weken is juf Astrid afwezig geweest, omdat het haar allemaal een beetje
teveel werd. De directie heeft wekelijks contact met juf Astrid en namens juf Astrid wil ik de
kinderen van groep 1/2 A bedanken voor de lieve kaartjes en knutsels. Hopelijk knapt juf
Astrid snel weer op en zien we haar terug op school.

Helaas geen Schooltuinen groep 7
Het voorjaar is begonnen, dus tijd om in de tuin te werken. Bij ons op school gingen we in
deze periode altijd naar de schooltuinen met groep 7. Helaas kunnen we daar dit jaar niet
aan mee doen. Vanuit de schooltuinen kregen we namelijk een tijd toegewezen waarbij geen
rekening was gehouden met ons nieuwe continurooster en ruilen met een andere school
was helaas niet mogelijk. We zullen ons dus meer met de natuur in de klas gaan bezig
houden.

Naschoolse Activiteiten
De inschrijving voor de naschoolse activiteiten (koken en houtbewerken) is een groot succes.
De intekenlijsten waren binnen een week vol en ook hebben diverse ouders aangeboden te
helpen. We merken dat kinderen er heel veel zin in hebben en wij ook!
Een aantal ouders hebben mij vragen gesteld i.v.m. de betaling van deze activiteiten. De
betaling voor alle 4 de lessen kan gedaan worden op de eerste dag van de activiteit, dus op 9
mei voor koken en op 11 mei voor houtbewerking.

