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een timmerman, een loodgieter of een
elektricien. Onder begeleiding van ervaren
vrijwillige vakmensen zullen zij de handjes uit
de mouwen steken. Leuk en leerzaam!

Maandkalender april
8 - 18 april:
Techniekweken
8 april:
Excursie gr 7/8 en Bouwhuis
12 april:
Koningsspelen 12.30 uur uit
16 april:
Eindcito groep 8
17 april:
Eindcito groep 8
18 april:
Eindcito groep 8
19 april:
Goede
Vrijdag-Paaslunch;
14.30 uur uit
19 april:
Laatste dag gratis schoolfruit
NL doet Actie was een succes!
De gemeenschappelijke ruimte moest er echt
aan geloven! Met schoonmaakmiddelen en
verf is deze ruimte er werkelijk veel frisser uit
komen te zien! Alle dank gaat uit naar de
hulptroepen die er waren! Alleen de grote
ruimte
maakt dat
de klus
nog niet
klaar is.
Mochten
er nog
meer artistieke en ambitieuze vrienden van De
Mei zijn, dan gaan we er gewoon nog 1 keertje
tegenaan.
Techniekweek 8 t/m 18 april
Maandag 8 april gaan de leerlingen van groep
7/8 op excursie naar een techniek
manifestatie
van
Petz
(Promotie
Event Techniek en wetenschap Zaanstad). Dit
jaar is de locatie Bosma & Bronkhorst B.V. te
Zaandam. Ons schoolbestuur Zaan Primair
organiseert deze dag en maakt dat zij met een
touringcar worden gehaald en gebracht!
Bouwhuis
De onderbouwleerlingen zullen in de directe
nabijheid van ons schoolgebouw in een
daarvoor geschikt gemaakte bouwkeet gaan
ontdekken wat het betekent om te werken als

Koningsspelen 12 april
Ook dit jaar doet De Mei weer mee aan De
Koningsspelen. Met de hulp van studenten
van het MBO Sport en Bewegen zullen er vele
uitdagende spelletjes in en om de school
worden klaargezet. De jongste leerlingen gaan
onder
begeleiding van
de
oudere
leerling
langs
alle activiteiten.
Met helpende handen van vrijwillige ouders
zal deze dag, net als de andere
spelletjesdagen een dag worden van veel
plezier en vermaak! Vanzelfsprekend is het
handig om uw kind passende kleding aan te
geven en te weten dat er op school eerst
gezamenlijk ontbeten wordt. Want een goed
begin is het halve werk. Deze dag zijn de
kinderen om 12.30 uur uit!

Broedmachine op school
De lente is in volle gang, en op De Mei staat de
broedmachine aan. De kinderen zijn er vol
van. Er liggen, van twee
kippenrassen, eieren in.
Wij helpen de natuur een
handje en hopen dat in de
week
voor
het
Paasweekend de eieren
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Paaslunch vrijdag 19 april
De kinderen zijn de laatste dag voor de
Meivakantie gewoon om 14.30 uur uit. Wat
niet gewoon is, is dat zij vrijdag 19 april geen
lunch hoeven mee te brengen. Want daar
wordt liefdevol voor gezorgd door onze
actieve mensen van de Paascommissie!
Verder zullen de kinderen deze dag in
Paassferen
doorbrengen
om
vrolijk

de
Meivakantie (van 22 april t/m 3 mei) mee in te
luiden.
Reminder: ouders de school uit, want uw
kind is op weg naar zelfstandigheid !
Het zou kunnen zijn dat het u volledig is
ontgaan, maar vanaf de herfstvakantie is de
regel van kracht dat de kinderen vanaf groep 3
zelfstandig naar binnen gaan en daar zelf hun
spulletjes neerleggen of ophangen. Helaas
komt het nog vaak voor dat ouders ’s morgens
meegaan in de school of ’s middags na
schooltijd blijven hangen in de school, soms
blijven wachten tot een buitenschoolse
activiteit is afgelopen. Dat is echt niet de
bedoeling. Zou u uw kind de weg naar
zijn/haar zelfstandigheid willen gunnen?
Wanneer u de leerkracht zou willen spreken,
dan kunt u
daarvoor altijd
de
schoolpraatapp
gebruiken of na
schooltijd even op juf afstappen. Zo kan de
dag voor iedereen in alle rust verlopen. Want
binnen is beginnen! Ik reken op uw begrip!
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Laatste dag schoolfruit 19 april
Twintig weken lang, vanaf november 2018,
hebben wij wekelijks 3 stuks fruit mogen
ontvangen. Maar helaas, aan al het moois en
lekkers komt een einde. Dat zal wennen
worden want na de Meivakantie moeten de
kinderen zelf weer voor fruit zorgen.

