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Nieuwe leerlingen
Lorenzo groep 1/2 A
Mesgana en Rahim groep 1/2B
Wij wensen jullie een fijne tijd toe op school!
Vakantie en vrije dagen
18 april is er een studiedag. Alle leerlingen zijn deze dag vrij, net als 19 april want dan is
het Goede Vrijdag. De kinderen gaan na de Pasen, op 23 april weer naar school.
27 april t/m 12 mei is het meivakantie.
Zwangerschapsverlof Martine
Juf Martine gaat binnenkort met zwangerschapsverlof. Zij wordt vervangen door Corry
Schroër. Juf Corry zal op maandag, dinsdag en woensdag in groep 3/4 staan. Juf Els is er
op donderdag en vrijdag.
Wij wensen Juf Martine een fijne verlofperiode toe!
Zwerfafvalochtend groep 6/7
Begin januari was Tessa uit groep 6/7 het vuurwerkafval op straat helemaal zat. Waarom
ruimen mensen niet gewoon hun rotzooi op?! Ze onderneemt meteen actie en koopt van
haar geld een afvalgrijper en gaat de rommel opruimen. Via facebook hoorde de
wethouder van haar actie en zo’n initiatief moet worden beloond vond hij. Samen met de
Schonebuurt coaches kwam hij dinsdag 12 maart langs en zij gaven een les over
zwerfafval.
Na een uitleg over zwerfafval, de plastic soep en
Wageningen Schoon, ging iedereen naar buiten om de
Tarthorst schoner te maken. In een half uur
verzamelde kinderen vele zakken afval. “Met meer
mensen gaat het veel sneller dan alleen” was een
mooie conclusie. De leuke en leerzame ochtend werd
afgesloten met een quiz. En hoe kon het ook anders:
Tessa ging er met de gouden mini-kliko vandoor.
Wageningen Schoon
Wageningen Schoon organiseert allerlei activiteiten om zwerfafval op te ruimen. Nuttig,
maar vooral ook heel gezellig. Bijvoorbeeld opschoonwandelingen op de eerste
zondagochtend van de maand.
Zondag 7 april: start bij Korfbalhal aan de Marijkeweg om 10 uur
Zondag 12 mei: start bij Hotel de Wageningse Berg om 10 uur.
Ook heel leuk is de opschoonvaart op zondag 1 september, dan kan je kanoën op de
gracht.
Meer informatie op www.wageningenschoon.nl.
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Paasbrunch
Op woensdag 17 april vieren wij Pasen op school en wordt er voor
de kinderen een Paasbrunch georganiseerd. Dat betekent dat de
kinderen tussen 11:30 en 12:30 op school lunchen. Voor eten en
drinken wordt gezorgd. De kinderen hoeven zelf niets mee te
nemen.
Vrolijk Pasen!
Koningsspelen
Wij doen ook dit jaar weer mee met de Koningsspelen. Deze zullen
voor onze school plaatsvinden op vrijdag 26 april. De hele ochtend
zullen de kinderen dan in gemengde groepen ( groep 1 t/m 8 )
samen spelen en sporten.
Het is fijn als de kinderen op deze dag makkelijke kleding aan
hebben. De koningsspelen houden we op het grote schoolplein en
het voetbalveld.
Tijdens een pauze krijgen de kinderen drinken en fruit. Ze hoeven dus niks mee te
nemen. Mocht het warm weer worden dan is een bidon met water wel fijn.
We hopen op een zonnige, sportieve en gezellige dag.
Koningsdag talentenjacht
Doe op Koningsdag mee aan ‘Wageningen’s got talent’!
Kun jij heel goed zingen, dansen of heb jij een ander bijzonder talent?
Laat het zien aan héél Wageningen! Op 27 april aanstaande kun jij op het podium van de
Doe-markt bij de Junushoff laten zien waarom jij hét nieuwe talent van Wageningen
bent. Je wordt beoordeeld door een professionele jury die bestaat uit prominente
Wageningers waaronder Burgemeester van Rumund. Je kunt leuke prijzen winnen.
Kinderen tot 18 jaar mogen meedoen en je optreden mag maximaal 5 minuutjes duren.
Je mag alleen of met meerdere kinderen meedoen. De talentenjacht start om van 14.30
uur en eindigt om 16.30 uur met de prijsuitreiking.
Hoe kun je meedoen?
Deelnemen is gratis en je kunt je via dit formulier opgeven. Wees er wel snel bij want het
aantal plaatsen is beperkt! Inschrijven kan tot maandag 15 april.
Schoolfruit
Afgelopen tijd hebben onze leerlingen in de 10-uur pauze groente en fruit gegeten.
Ze hebben kennis kunnen maken met allerlei soorten. Er is heel goed van gegeten!
Na de meivakantie ontvangen wij geen gratis groente en fruit meer. Maar wij willen deze
gezonde pauze-hap wel voortzetten.
Als team hebben wij besloten dat de leerlingen vanaf de meivakantie zelf groente en fruit
meenemen voor de 10-uur pauze. Als dit te weinig is, kan dit aangevuld worden met een
boterham. Zo bevorderen we gezonde voeding. We vertrouwen op uw medewerking.
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