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Nieuwe leerling
Youngseo, Schakelklas
Youngjin, Schakelklas
Youngchan, groep 1/2B
Wij wensen je een fijne tijd toe op school!
Vakanties en vrije dagen
Studiedag woensdag 25 maart 2020, alle leerlingen zijn vrij.
Studiedag donderdag 9 april, alle leerlingen zijn vrij.
Goede vrijdag, Pasen 10 april t/m 13 april 2020 zijn alle
leerlingen vrij.
Goed gedaan
De thema’s voor de maand maart van de sociaal-emotionele methode Goed gedaan zijn:
‘eerlijk waar’ en ‘vrienden’
De bijbehorende brief voor deze thema’s kunt u in het ouderportaal lezen.
Studiedag van het team
Het team heeft eind januari
een studiedag gehad en daar
hebben we besproken dat we
gaan werken met leerdoelen
voor de leerlingen. Deze
leerdoelen hangen inmiddels in
de lokalen. U kunt ze vinden op
groene en gele borden.
De groene borden geven
rekendoelen en gele borden
geven taaldoelen aan.U kunt
als ouder zien waar we mee
bezig zijn. Het is voor de
leerling erg leuk als ouders
weten wat er op school speelt.
Onderzoek drinkwater in scholen van voor 1960
Naar aanleiding van te hoge concentratie lood in drinkwater als gevolg van loden
drinkwaterleidingen, wil de gemeente Wageningen ook de schoolgebouwen en het
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gemeentelijke pand waar kinderopvang is gehuisvest laten onderzoeken. Het gaat om scholen
in gebouwen van voor 1960. Voor onze school is dit niet van belang, onze school is gebouwd
eind jaren 60. Meer informatie staat ook op.
https://ggdleefomgeving.nl/schadelijke-stoffen/lood/lood-en-gezondheid/
Schooltuin
Weten jullie dat we al het 10e schooltuin seizoen ingaan op OBS de Wereld?
Deze maand gaan de lessen weer beginnen. Elke vrijdagochtend gaan groep 3 en de
Schakelklas de schooltuin in. Daar leren we veel over de natuur en hoe we groenten moeten
zaaien, verzorgen en natuurlijk ook opeten. We beginnen altijd met het leren over de
verschillende gereedschappen die je op de tuin gebruikt en mogen zelf oefenen. Daarna gaan
we de tuin klaarmaken en binnen alvast doperwten, tomaten en paprika's voorzaaien. Ook
kunnen we al snel aan de slag met het zaaien van tuinkers, spinazie en worteltjes. We hebben
er zin in! Vanaf nu verschijnt er steeds een stukje over onze schooltuin in de nieuwsbrief, dus
houdt het in de gaten! Want zo'n 10e jaar moet ook gevierd worden natuurlijk! Binnenkort
meer info hierover en welkom om te komen kijken op de tuin.
Groene groeten van tuinjuf Debbie

Week van de Lentekriebels
Van 16 tot en met 20 maart 2020 is er weer de Week van de Lentekriebels voor het
basisonderwijs. Elk jaar hebben we een speciaal thema voor de week. Dit jaar is dat
“Seksuele vorming geven is een feestje!” Een feestje dat we met deze week al 15 jaar vieren!
En met goede relationele en seksuele vorming, waarbij aandacht is voor de leuke en positieve
kanten van seks. Met dit thema willen we laten zien waarom het zo belangrijk is en wat het
scholen en leerlingen oplevert om hier aandacht aan te besteden.
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Pannenkoek dag 20 maart 2020
De schakelklas gaat op vrijdag 20 maart in samenwerking met het Huis van
de Wijk de Nude pannenkoeken bakken en optreden voor senioren van de
stad. Dit doen wij ieder jaar met veel plezier en we zijn nu druk bezig met
het oefenen van liedjes en dansjes.

Lammetjesdag Bennekom-Wageningen
Op zaterdag 14 maart 2020 is het weer
voorjaar bij de schaapskudde van Grebbeveld
Schapen &zo. Na het grote succes en de
honderden bezoekers van de afgelopen jaren
vieren we ook dit jaar weer Lammetjesdag
van 13 tot 17 uur op Langesteeg 21 in
Bennekom (vlakbij Hoge Born, Wageningen).
Je kunt lammetjes bekijken, lammetjes aaien,
lammetjes knuffelen en lammetjes knutselen.
Bij mooi weer staan er ooien met lammetjes
buiten, bij slecht weer is het lammetjes
knuffelen binnen.
In de stal van Grebbeveld Schapen &zo huppelen die dag tientallen lammetjes rond bij hun
moeders. Al die dartelende lammetjes, die over elkaar heen, op hun moeders, en recht
omhoog de lucht in springen, daar word je gewoon heel vrolijk van!
Toegang is € 5 voor volwassenen en € 2,50 voor kinderen, inclusief koffie/thee/limonade en
natuurlijk beschuit met muisjes (dit bedrag komt ten goede aan de schaapskudde). Kinderen
kunnen ook een lammetje knutselen om mee naar huis te nemen. Er is parkeergelegenheid
genoeg in de wei, maar het is natuurlijk een mooi fietstochtje, ook vanuit Wageningen.
Een kanttekening: volgens het RIVM is een schapenstal in de lammertijd geen geschikte plek
voor zwangere vrouwen. Ben je zwanger, dan is het dus verstandiger om de kinderen met
papa of opa en oma naar de Lammetjesdag te laten gaan.Meer informatie: Grebbeveld
Schapen &zo, Marjel Neefjes, grebbeveld@gmail.com, 06-40349079, www.grebbeveld.nl of
https://grebbeveld.nl/lammetjesdag-zaterdag-14-maart-2020/
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