NIEUWSBRIEF 23 maart 2018
Agenda
23-03
27-03
29-03
30-03

Groot Geldermalsens Kinderdictee
MR-vergadering
Paasviering
Goede Vrijdag. LET OP!
De kinderen hebben dit jaar geen vrij!
02-04
Tweede Paasdag, kinderen vrij
03-04
Start Entreetoets groep 7
11-04
Crea-ochtend groep 1 t/m 4
11-04
Schoolvoetbal
12-04
Muis in de grote verkeersshow
Groep 7 en 8 in het Klokhuis
17-04
Start Centrale Eindtoets groep 8
17-04
Bestuursvergadering
18-04
Schoolvoetbal
19-04
Speelgoedmiddag groep 1 en 2
19-04
Schoonmaakavond groep 3 t/m 8
20-04
Koningsspelen
23-04/04-05 Meivakantie
24-05
Schoolfotograaf

Palmpasen
Beste jongens en meisjes,
Komende zondag, 25 maart, is het Palmpasen. Dit
betekent dat wij met de kindernevendienst mooie
Palmpasenstokken gaan maken. Komen jullie ook
allemaal? De dienst begint om 10:00 uur in de St. Pieterskerk. Tot zondag.
Groetjes, leiding Kindernevendienst

Personeelszaken
Juf Hilda zit nog steeds in een behandeltraject en
mag daardoor niet werken in de klas. Ze mag door de
behandelingen ook nog steeds geen auto rijden. We
Het is al enige tijd geleden dat uw kind het eerste
hopen dat ze snel weer wat mag opknappen. Tot die
rapport van dit schooljaar mee naar huis kreeg. Inmiddels zijn alle rapporten door opa’s, oma’s, ooms tijd moet ze rustig aan doen en werkt af en toe vanuit
en tantes en andere belangstellende wel ingezien. Er huis voor school.
zijn al veel rapporten ingeleverd maar nog lang niet Het zwangerschapsverlof van juf Sabine is bijna voorbij. Vanaf vrijdag 30 maart start zij weer met haar
allemaal. Zou u het rapport aan uw kind mee willen
geven naar school, zodat het bij de leerkracht ingele- werk in groep 8. Tot aan de zomervakantie is zij er op
verd kan worden? Alvast hartelijk dank voor uw me- maandag en vrijdag. Juf Ellen zal de overige dagen
voor de klas staan in groep 8, doordat juf Betteke
dewerking.
voorlopig juf Hilda blijft vervangen in groep 2.

Rapporten inleveren

Vlog your village
Op uitnodiging van Gemeente Geldermalsen, doen
wij mee aan de wedstrijd
‘Volg your village’. Zij willen
weten wat jongeren bezig
houdt in hun dorp. Waar ben je trots op? Wat is er te
doen? Wat kan beter? Laat het zien in een vlog; vlog
your village!
Je kan in je vlog van alles in laten zien.
Groep 7 en 8 doen mee aan de West Betuwe 'Vlog
your Village' wedstrijd. Voor 25 maart a.s. moeten de
filmpjes ingeleverd zijn en uiterlijk 4 april horen wij
wie er genomineerd zijn.
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Goede doelen geld: dovenschool Sri Lanka
Elke maandag wordt er in de groepen geld opgehaald
dat de kinderen van huis meegekregen hebben voor
het goede doel. Dit jaar zamelen we, net als vorig
schooljaar, geld in voor de Dovenschool Dr. Reijntjes
op Sri Lanka. Deze school is opgericht door een Nederlandse mevrouw die met een inwoner van Sri Lanka getrouwd is. De grootouders van twee leerlingen
van onze school (Emma en Martijn van Tuijl) zijn
daar nauw bij betrokken. Afgelopen zomervakantie
hebben Emma en Martijn met hun familie het geld
daar gebracht en daar waren ze op die school heel
blij mee. Het was € 600,00 en daarmee konden ze
een groot deel van een nieuwe speelplaats realiseren. We hopen dit jaar zeker op hetzelfde bedrag uit
te komen. We zijn al aardig goed op weg. Heel leuk
om te zien dat de kinderen van de bovenbouw (5/6 en
6/7) met elkaar aan het wedijveren zijn wie het meeste geld ophaalt met allerlei zelfbedachte acties, zoals
lege flessen inzamelen, cup cakes verkopen, enz. Het
levert behoorlijk veel geld op! Fijn jongens en meisjes! Bij elke maandviering gieten we zand in de thermometer om de stand van het tot nu toe opgehaalde
bedrag zichtbaar te maken. Alvast iets verklappen?
Het wordt een bedrag met drie cijfers bij de eestvolgende maandviering! Geweldig!

Afsluiting Projectweek
Gisteren was de afsluiting van de projectweek. Wat
leuk dat er zoveel ouders en andere belangstellenden
waren! Alle kinderen hebben geschitterd op het podium. We hebben de afgelopen weken veel geleerd op
onze ontdekkingsreis over talenten. We kijken terug
op een leuke en zinvolle projectweek. De foto’s zullen
binnenkort op de website te zien zijn.

Zwerfvuilactie 23 maart
Vrijdagmiddag hebben we met groep 5 t/m 8 meegedaan aan de zwerfvuil opruimactie. Wethouder Van
Maanen was gekomen om de actie te openen. Daarna hebben we in een uur tijd wel 8 grote vuilniszakken vol troep opgeruimd in de straten en bosjes van
Beesd.

De 100 jarige man die uit het raam klom
Dinsdagmorgen 13 maart zijn de kinderen van groep
5 t/m 8 van basisschool Lingelaar in Beesd naar de
vertelvoorstelling van Eric Borrias geweest in de Pluk
in Geldermalsen. Hij vertelde het verhaal van ‘De 100
jarige man die uit het raam klom en verdween’. De
kinderen hebben er ontzettend van genoten en ademloos zitten kijken. De voorstelling werd mogelijk gemaakt door de stichting Jan Nieuwenhuyzen.

Jarigen april

Bram Broekx
Eloise van den Berg
Damian de Weerd
Thijn van der Blom
Bastiaan van Bruchem
Lieke Neijts
Week van het geld
Lucas Otte
In het kader van de week van het geld is Bianca Hau- Livia Schaap
wert van Aegon bank een les wezen geven over verzekeringen in groep 6/7 en 8. Vooral het spel “Fix
your risk” was erg leuk, kinderen maakten hier zelf
keuzes over verzekeringen.

Schoolpleinen
Natuurlijk is het u opgevallen dat de schoolpleinen
vorige week maandag opeens super schoon waren.
Dit hebben we te danken aan de vader van Emily en
Lindsey Zuurmond. Hij heeft met een veegmachine
alle pleinen en het fietsenhok weer helemaal schoongeveegd. Hartelijk dank hiervoor.

Kijk ook eens op www.lingelaar.nl
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