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Update Jan van der Laan
Jan heeft vorige week alle uitslagen binnengekregen en heeft prostaatkanker. Gelukkig geen
uitzaaiingen en het is te behandelen.
Het is nu wachten tot hij een oproep van het ziekenhuis krijgt. Totdat hij deze oproep krijgt, is Jan
twee uur per dag aan het werk op de Olingertil.
Wij wensen Jan veel sterkte toe!

‘Mijn Thuis Mijn Verhaal’
Op dinsdag 11 mei hebben de kleuters in het kader van het culturele programma ‘Mijn Thuis Mijn
Verhaal’ een workshop van het Sparklab gehad.
Er werd eerst een verhaal verteld over een vogel, Pikka, die in zijn dromen een grote reis maakte
langs allemaal exotische vogelhuizen in de wereld. Het verhaal werd begeleid met ouderwetse
‘lichtbeelden’ van een overhead projector.
Daarna gingen de kinderen in groepjes werken in kleine zandbakken. Ze maakten hierin mooie,
veilige en gezellige huisjes voor hun lievelingsdieren. Er werden heel veel verschillende materialen
aangeboden, waaruit de kinderen heerlijk vrij konden kiezen. Aan het eind van de workshop kregen
zij eenvoudige muziekinstrumentjes om hiermee een rondgang langs alle zandbakken te maken.

Rots en Waterlessen groep 5 t/m 8
Donderdag 20 mei zouden de Rots en Waterlessen van start gaan voor de
groepen 5 t/m 8. Helaas lukt dit niet in verband met corona. Juf Astrid en juf
Mirte zouden deze lessen geven, maar aangezien er nog geen versoepelingen
zijn voor het basisonderwijs, mag dit nu nog niet. De lessen worden
doorgeschoven naar september.
De eigen leerkracht zal in de klas wel aandacht geven aan de Rots en
Waterlessen.

Ouderbijdrage
De kosten bedragen €17,50 per schooljaar.
De ouderbijdrage kan gestort worden op NL41 RABO 0313 0253 98 t.n.v. Vrienden van het Openbaar
Onderwijs o.v.v. ouderbijdrage naam kind en groep.
Start uw kind na 1 januari op school dan betaalt u €9,00.

