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Programma KIJKKUNST 2017-2018: Spaar alvast kralen, stukjes glas,
Onze school doet samen met andere
scholen mee met een cultureel
programma van Kunstgebouw uit
Rijswijk. Elke groep maakt elk jaar
kennis met een onderdeel : theater,
muziek, beeldende kunst, dans e.d. Het
programma voor dit schooljaar is als volgt:

glimmende kroondoppen, glimmende
knopen.
Datum : di 13 maart tot di 10 april 2018.

Groep 5Aen b en 6A en b: onderdeel
theater: HET GEHEIM VAN DE LIEFDE
Dit is een muzikale voorstelling van Denise
Lukkenaer en Ferry Spigt. Ferry speelt een
Groepen 1/2 onderdeel verteltheater: DE geniaal wetenschapper, die onderzoek
gaat doen naar het verschijnsel: liefde.
OLIFANT DIE WOORD HIELD. De
voorstelling is naar een verhaal van Annie Het gaat om onderzoeken, weten en
voelen; over
M.G. Schmidt. Het
vriendschap en
gaat over beloven en
verliefdheid.
wat er kan gebeuren,
Voorstelling op
als je jouw belofte
20 februari 2018
niet nakomt.
om 13.30 uur in
De voorstelling is
de gymzaal van De Windroos, Bolwerk 46.
voor groep 1/ 2 A op 8 november 2017
van 10.45 – 11.25 in Het Schrijverke.
Groep 7b 7A en 8A: onderdeel muziek:
Voor de groepen 1/2b, c en d op 9
BLAUW GRAS
november van 10.45 – 11.25 in het
Opa, moeder, Woody en Sue wonen op
speellokaal van De Kring, Kasteelpad 4
een boerderij. Opa speelt banjo en de rest
zingt. Op een dag staat er een vreemd
Groepen 2/3 en 4
huisje op het erf. Er klinkt vreemde
onderdeel beeldende
muziek. Het gaat over angst voor het
kunst: SCHITTEREND
vreemde en de nieuwsgierigheid naar het
Na de
onbekende. Het is een humoristische
voorjaarsvakantie:
voorstelling vol muziek.
Dit project doen de
Datum: 31 mei van 9.15 – 10.10 uur
leerkrachten zelf. De
in de Twee Hondjes.
kinderen bekijken
digitaal de
totstandkoming van een kunstwerk van
Suzan Drummen. Ze maakt ronde
glinsterende vormen in allerlei patronen.
Ze gaan zelf ook symmetrische patronen
maken. Ze gaan materialen verzamelen
en het effect van spiegelen ervaren.
Namens het team: juf Christine

Gevonden voorwerpen.

De gevonden voorwerpen hebben een
nieuwe plek binnen de school gekregen.
Voortaan staan deze bij de administratie.
Er zijn nog veel gevonden voorwerpen die
niet opgehaald zijn. Mist u nog iets, kom
dan gerust even kijken of het erbij ligt. Na
de informatieavond gaan deze gevonden
items weg en beginnen we met een schone
verzamelbak.

AGENDA
Augustus 2017
Di. 29
Di. 29
Do . 31

Informatieavond 18.30-19.30 uur gr. 1 t/m 7
Zwemmen 3c
Zwemmen 3/4a

September 2017
Ma. 4
Do. 7
Di. 12
Do. 14
Woe. 20 t/m 22
Ma. 25 t/m 29
Di.
26

Informatieavond gr. 8 19.00 uur
Kick off muziek (start muziekproject)
Zwemmen 3d
Zwemmen 4/5b
Kamp gr. 8
Verwachtingsgesprekken
Zwemmen 5a

Vakantierooster 2017-2018
Schooljaar

2017-2018

Herfstvakantie

14 oktober 2017

22 oktober 2017

Kerstvakantie

23 december 2017

7 januari 2018

Voorjaarsvakantie

24 februari 2018

4 maart 2018

Pasen

30 maart 2018

2 april 2018

Meivakantie

27 april 2018

13 mei 2018

Pinksteren

20 mei 2018

21 mei 2018

Zomervakantie

14 juli 2018

26 augustus 2018

Studiedagen schooljaar 2017/2018:
-23 oktober;
-23 februari;
-13 juni.

*De dik gedrukte tekst bevat wijzigingen

