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Donderdag 28 maart 2019

Projectavond donderdag 4 april 18.30-20.00u

In deze UDSG

Hartelijk welkom donderdag 4 april op de presentatieavond van het geschiedenisproject.
Durft u ook door de tijdmachine de geschiedenis
of de toekomst in te gaan?
In de aula is een overzichtstentoonstelling met
werkstukken gemaakt
door de leerlingen met
Kunstbreak. Wanneer u
een lokaal binnen gaat
ervaart u een andere tijd
en ziet u wat de leerlingen

•

Projectavond

•

Pasen en meivakantie

•

Idai

•

PWA-dag

•

Ingezonden mededelingen:
-dode hoek vrachtauto
-kermis

•

AH-paasactiviteit

•

Beterschap

hiervan te weet zijn gekomen.
Er is meer…….
maandagochtend kunt u
er al iets van vinden op
het plein…...
In de aula kunt u informatie krijgen over de talentenpool. Een mooi voorbeeld hiervan is de tijdmachine. Deze is gemaakt
door 3 vaders samen met
groep 5-6. Zij hebben hun
talenten gebundeld en de
leerlingen geholpen met

het knutselen. Uw talent
kunnen we gebruiken op
school. Hoe, wat en wanneer? Kom voor die informatie een kopje koffie
drinken bij de talentenpool.
In de aula kunt u ook genieten van een koffie,
thee, limonade en iets
lekkers voor het goede
doel: Mozambique. In deze UDSG leest u informatie over deze actie.
Graag tot ziens op 4 april

Van Egypte tot 2021, van oertijd naar
ridders en kastelen, van romeinen naar de
pruikentijd en wat gebeurde er in de
Tweede Wereldoorlog?
Kom kijken op 4 april en beleef het mee!
Tot ziens!
Hartelijke groet,
Nelly Roek-Bösecke
directeur

Belangrijke data
4 april projectavond
18.30-20.00u.

12 april PWA-dag,
continurooster tot 14:15u

18 april Paasviering,
continurooster tot 14:15u

19april
AH Paasactiviteit

19-4 t/m 5-5
Meivakantie

Pasen en meivakantie
In de klassen zijn we allunch aangeboden!
weer aan het toeleven naar
De leerlingen nemen die
Pasen. De titel van ons prodie dag wel zelf een pauzeject is ‘Overwinnen’.
hap mee.
We gaan het hebben over
Daarnaast hebben ze allede overwinning van hoop
maal een eigen bord, beop angst. Hier zingen we
ker, bestek en eierdopje
ook over.
nodig voor de lunch. Wilt u
We vieren op donderdag
hierop de naam van uw
18 april de opstanding van kind zetten? Dit om kwijtJezus in een tweetal geza- raken te voorkomen. Een
menlijke vieringen in de
tasje voor de vuile vaat is
aula.
ook handig.
Ook krijgen we van de OR
weer een heerlijke Paas-

We hebben deze dag continurooster. Alle leerlingen

zijn om 14.15 uur vrij!
Na de Paasviering start het
paasweekend en dit is ook
het begin van de meivakantie.
We zien de leerlingen dan
6 mei weer terug op
school.
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Cycloon Idai zorgt voor ramp in Mozambique
Afgelopen tijd heeft iedereen de beelden kunnen zien van de verwoestende storm in Mozambique.
Het Rode Kruis probeert hulp te bieden aan 400.000 daklozen. Er is dringend behoefte aan voedsel, schoon drinkwater
en onderdak.
Voor €60,- kan een pakket met spullen voor onderdak geboden worden zoals een dekzeil, bouwmaterialen en gereedschap.
€15,- biedt een gezin tandenborstels, zeep, toiletpapier en scheermesjes.
€15,- biedt een hygiënepakket voor vrouwen
€5,- geeft waterzuiveringstabletten voor een maand schoon drinkwater.
Op de Prins Willem-Alexanderschool willen we deze actie steunen.
Tijdens de Projectavond op donderdag 4 april wordt er gecollecteerd.
In de aula staat gratis koffie., thee en limonade.
Voor de koek of een andere traktatie vragen we een bijdrage die ten goede komt aan het Rode Kruis.
Wij rekenen op uw steun.
We ontmoeten u graag op de projectavond.

er maar ergens in de kleding een van
deze kleuren zit, is het al goed.
De opening doen we met het dansje
met het lied van Kinderen voor KinOp de scholen in Nederland vieren we deren: PASAPAS.
Het is te vinden bij:
dan de verjaardag van
https://www.koningsspelen.nl/
koning Willem-Alexander.
koningssportdag/kinderen Nu kan uw
Die dag hebben we continurooster.
kind het ook thuis oefenen!
Dat betekent dat uw kind op school
Alle leerlingen spelen Levend Ganzeneet en om 14.15 uur uit is.
Het belooft weer een gezellig feest te bord, waarin ze allerlei opdrachten uit
gaan voeren met het groepje. Na dit
worden. De voorbereidingen zijn in
oergezellige en spannende spel staat
volle gang.
er een heerlijk lunch voor hen klaar.
De leerlingen, leerkrachten en hulpouders gaan gekleed in de kleuren van Pannenkoeken!!
de Nederlandse vlag; rood, wit, blauw Tenminste….. dat hopen we, helaas
en oranje. Hollandser kan haast niet. hebben we op dit moment nog niet
Dat hoeft niet ingewikkeld te zijn: als genoeg pannenkoekenbakkers en ook

Hoera!
het is bijna KONINGSDAG/
PWA-dag: 12 april

nog niet genoeg hulpouders voor het
spel.
Om het feest goed te laten verlopen
hebben we u nodig! Kunt u helpen?
Neem dan contact op met de leerkracht van uw kind(eren).
Wilt u 12 april uw kind in een extra tas
een onbreekbare beker en bord meegeven? In de tas gaan bord en beker
na gebruik weer mee naar huis. Hierdoor beperken we samen de afvalberg
van wegwerpbekers en borden.
Hartelijk dank namens de PWA-dag
commissie.
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MINI TRUCK evenement
Wat is de dode hoek van een
vrachtwagen, hoe gevaarlijk is
die en hoe ga ik daar veilig mee
om?
Tijdens het minitruck evenement op 30&31 maart in het
Willem Huygensz en ‘t Koetshuys aan de Noordeindseweg
104 in Berkel en Rodenrijs zal
een rij instructeur van DON Opleidingen met een vrachtwagen
de gevaren van de dode hoek
demonstreren. Op een scherm
in ’t Koetshuys wordt een introductie film getoond met de gevaren van de dode hoek en de
kinderen en ouders kunnen onder leiding van de rijinstructeur
de vrachtwagen bekijken zowel
in de cabine als buiten rond de
vrachtwagen om de dode hoek
kunnen ervaren. Het is een
mooie campagne omdat ver-

keersveiligheid iedereen in Nederland aangaat en het verkeer
jaarlijks veel slachtoffers eist.
We hopen op deze leuke en
leerzame manier de gevaren
van de dode hoek te laten zien.
ENTREE 3,00 PER PERSOON
WELKOM OP ZATERDAG VAN

Kermis in Berkel
Kortingsbonnen Kermis Berkel
en Rodenrijs
Van 27 t/m 30 maart is er kermis in Berkel en Rodenrijs. De
attracties staan op het terrein
bij Zwembad De Windas. Om de
kermis extra leuk te maken
staan er kortingsbonnen op
www.kermiskorting.nl. Veel plezier op de kermis!

11:00 TOT 17:00 EN ZONDAG
VAN 12:00 TOT 17:00
30 & 31 maart NOORDEINDSEWEG 104 BERKEL EN RODENRIJS

AH-sponsoractiviteit
De eerste dag van de meivakantie, vrijdag 19 april organiseert AH-Rodenrijs voor de kinderen uit de wijk leuke activiteiten. De kinderen kunnen deelnemen aan een speurtocht
met een lekkere verrassing aan het eind van de tocht. Ze organiseren ook een sponsorloop voor een goed doel uit de wijk. Dit jaar zijn wij de gelukkige!
AH wil de opbrengst van de sponsorloop geven aan de Kwakel en de PWA voor het schoolplein bij de nieuwe school! De Sponsorloop wordt gehouden tussen 13.00-14.30u. met een drinkpauze.
De kinderen kunnen zich vanaf 5 april inschrijven bij AH voor de sponsorloop.
Inschrijven voor de sponsorloop kost €1,00.

Doe je mee?

Beterschap gewenst voor: juf Ciska, en juf Marianne. Zij zijn weer 2x per week op school aanwezig
voor allerlei ondersteunende en overzichtelijke taken.
Juf Nicole heeft haar rechterhand nog in het gips. Zij kan helaas
nog niet naar school. We wensen de juffen en de zieke leerlingen
een spoedig herstel.
De volgende UDSG verschijnt donderdag 18april
Kopij inleveren: uiterlijk woensdag 17 april voor 12:00u via

udsg-pwa@spectrum-spco.nl

