Nieuwskraker
Dansende koeien in 1/2d

nr. 15, 9 april 2018

Agenda
di 10 april
wo 11 april
do 12 april
vr 20 april
ma 23 april

: Inloopochtend BB
: Inloopochtend MB
Inlogkaarten schoolfotograaf
: Inloopochtend OB
: Koningsspelen (gr.3-4-5)
: Nieuwkraker 16

Mededelingen
Uitstraling Cultuurprofiel

We zijn een cultuurprofielschool en dat willen we laten zien ook! Op dit moment vinden we de ingang(en) van de
school nog niet optimaal ons cultuurprofiel uitstralen. We hebben wel wat ideeën voor een andere inrichting maar
kunnen wel wat hulp gebruiken. Zijn er ouders met ideeën die zich met ons hierover willen buigen? Wie kan er
meedenken? Wij horen het graag. Mail Laura, onze Interne Cultuur Coördinator, l.meijer@bsdenotenkraker.nl.
Alvast bedankt!
Gevonden voorwerpen
De kist puilt alweer uit met gevonden gymtassen, jassen, handschoenen en mutsen. Daarom zullen wij het gevonden
goed de komende week van dinsdag 10 t/m dinsdag 17 april uitgestald neerleggen in de hal. Komt u ook kijken of er
iets van uw kind bij is? Daarna leveren we alle kleding in bij een kleding inzamelingsbak ten behoeve van een goed
doel.
Inlogkaarten schoolfotograaf
De inlogkaarten worden a.s. woensdag 11 april meegegeven aan uw kind(eren). Hiermee kunt u inloggen op de
website van Foto Koch en de foto’s bekijken en bestellen. U regelt verder alles rechtstreeks via Foto Koch.
De beste voorlezer van provincie Noord-Holland is Jikke Janse!
Na een leuke en spannende voorleesmiddag heeft ‘onze’ Jikke uit groep 8a op 4
april jongstleden de provinciale finale van De Nationale Voorleeswedstrijd
gewonnen. Op woensdag 23 mei aanstaande zal Jikke de provincie Noord-Holland
vertegenwoordigen tijdens de landelijke finale van De Nationale
Voorleeswedstrijd, die gehouden wordt in Schouwburg Amstelveen. Daar zal Jikke
het opnemen tegen de andere elf provinciale finalisten. De uiteindelijke winnaar
mag zich een jaar lang ‘De Nationale Voorleeskampioen 2018’ noemen. Daarnaast
wordt De Nationale Voorleeskampioen 2018 voor een jaar kinderdirecteur van
het Kinderboekenmuseum. Hij of zij krijgt een belangrijke rol bij de start van
tentoonstellingen en evenementen en zal erop toezien dat het museum leuke
dingen organiseert voor kinderen van 3 tot en met 13 jaar.
Jikke las een fragment voor uit het boek ‘Pijn’ van Mel Wallis de Vries.
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Ruim 300 deelnemers in Noord-Holland
Het is een bijzonder knappe prestatie om provinciaal
voorleeskampioen te worden. Hiervoor heeft Jikke het
moeten opnemen tegen 319 schoolkampioenen uit de
provincie Noord-Holland. Eerst in de lokale voorronde,
daarna in de kwartfinale en vervolgens tijdens de
provinciale finale. De provinciale finale werd
georganiseerd door ProBiblio. In heel Nederland
hebben meer dan 3.470 scholen hun schoolkampioen
opgegeven voor de vervolgrondes in hun provincie.
De Nationale Voorleeswedstrijd
De Nationale Voorleeswedstrijd wordt dit jaar voor de
vijfentwintigste keer gehouden en is een initiatief van
Stichting Lezen in samenwerking met de bibliotheken.
De betrokken organisaties willen met de wedstrijd een
breed publiek laten zien dat voorlezen niet alleen
belangrijk, maar vooral ook erg leuk is.
Meer informatie vindt u via deze website: www.denationalevoorleeswedstrijd.nl
Plastificeren
Voor de kinderen van de bovenbouw zijn prachtige boeken aangeschaft voor het voortgezet technisch lezen. Deze
boeken moeten nog worden geplastificeerd. We willen ze graag snel gaan gebruiken. Wie heeft ervaring met het
plastificeren van boeken met boeklon en komt ons deze week helpen op dinsdag 10, woensdag 11, donderdag 12
en/of vrijdag 13 april van 8.30 - 9.30 uur? Hennie zorgt voor de koffie en de thee. Alvast bedankt voor de hulp!
Openbare danslessen groepen 1/2 en 3
De allerlaatste openbare danslessen voor groep 1/2 en 3 dit schooljaar. Wees erbij!
vrijdag 20 april
groep 1/2 B
8.30- 9.10
groep 1/2 E
9.15- 9.55
groep 1/2 A
10.00-10.40
groep 1/2 C
10.45-11.15
groep 1/2 D
11.20-12.00
groep 1/2 G
13.00-13.40
groep 1/2 F
13.45-14.25
donderdag 26 april
groep 3A
9.30-10.20
groep 3B
10.20-11.10
groep 3C
13.40-14.30
Volleybal
Het team van De Notenkraker heeft wederom meegedaan aan het OOadAvolleybal toernooi.
Het was zinderend spannend en zeker toen De Notenkraker de troostfinale
moest spelen tegen Montessorischool Anne Frank. Helaas verloren we deze
en behaalde daarmee de vierde plaats van de 18 deelnemende scholen. Een
enorme verbetering ten opzichte van vorig jaar! De 2e Daltonschool werd
eerste en ging er met de beker vandoor.
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