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Op woensdag 3 april is de bovenbouw aan de beurt,
die nog druk bezig zijn met de selectietrainingen.

Belangrijke data
Vrije dagen:
12 april

vanaf 12.00 uur vrij i.v.m.
Koningsspelen

18 april

vanaf 12.00 uur vrij i.v.m.
Lentefeest

19 april t/m 3 mei

Goede vrijdag/Meivakantie

De leerlingen die mee doen aan het
schoolvoetbaltoernooi krijgen in week 12 een brief
mee naar huis met meer informatie.
Het schoolvoetbaltoernooi wordt gehouden op het
terrein van voetbalvereniging Zeelandia.

Activiteiten:
Maart
Week 13/14

Schooljudo
Ik eet het beter

27 maart

Schoolvoetbal Toekans

3 april

Schoolvoetbal Kwikstaarten
en Kolibries

12 april

Koningsspelen

18 april

Lenteviering

Schooljudo
Maandag 11 maart jl. is schooljudo weer van start
gegaan. In 4 lessen zullen de leerlingen kennismaken
met de judosport. Tijdens deze lessen komen ook
verschillende aspecten van de sociaal-emotionele
ontwikkeling van leerlingen aan bod. Bijvoorbeeld
samenwerken, discipline, beheersing, weerbaarheid
en plezier. Wij hopen op 4 energieke, waardevolle
maar vooral ook plezierige lessen.

Koningsspelen
Vrijdag, 12 april 2019, doen wij als school weer mee
aan de Koningsspelen. We ontbijten deze ochtend
gezellig met alle kinderen op school.
We zouden u willen vragen ervoor te zorgen dat uw
kind/pupil deze ochtend in sportieve kleding naar
school komt want er staan na het koningsdagontbijt
diverse sportieve activiteiten op het programma. Om
12.00 uur zijn de leerlingen vrij.
We hopen er weer een leuke, sportieve en gezellige
ochtend van te maken !

Ik eet het beter
De leerlingen er zich bewust van maken wat ze
dagelijks eten, dat is wat het programma “Ik eet het
beter” op een speelse manier wil doen. Ze leren over
de herkomst van hun eten, ervaren wat een gezonde
leefstijl doet voor hun lijf en ze genieten met elkaar
van heerlijke producten.

Lentefeest
Donderdag 18 april vieren wij “het Lentefeest” op
school. Dit houdt in dat de leerlingen ’s morgens
gezellig op school ontbijten (dus graag niet te veel
eten van te voren of liefst helemaal niet) en na de
pauze allerlei leuke/leerzame activiteiten hebben.
De leerlingen zijn op deze dag om 12.00 vrij en
kunnen dan gaan genieten van de meivakantie.

Schoolvoetbal
Ook dit jaar is SO Keurhove weer aanwezig op het
schoolvoetbaltoernooi.
Op woensdag 27 maart trappen we af met een
jongensteam vanuit de Toekans.
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Jeelo

Bezoek kinderboerderij

We zijn zes weken
bezig met het
derde Jeelo-thema
van dit jaar
“zorgen voor
dieren”. In de
eerste week is de
dierenhoek in de
hal feestelijk
geopend. Er zijn
twee
dwergkonijnen, een broedmachine en wandelende
takken. De dwergkonijnen kwamen bij ons op school
zonder naam. Deze mochten de leerlingen tijdens dit
thema verzinnen. We hebben bezoek gehad van een
aantal vrijwilligers van stichting 'De vrolijke
papegaai', die in alle klassen een hele leuke gastles
verzorgd hebben. Deze vrijwilligers hadden veel
verschillende soorten papegaaien mee genomen. De
leerlingen mochten zelfs een papegaai vasthouden.
Vogelopvang ’De Mikke’ uit Middelburg heeft een
presentatie gegeven over gewonde en
verwaarloosde dieren. Daarnaast hebben de
leerlingen in de klas ook over dieren en hun
verzorging gewerkt. Dit konden ze op een vaste dag
in de week in praktijk brengen in de dierenhoek. Zij
moesten zorgen voor voldoende eten voor de dieren
evenals een schoon hok. Natuurlijk vonden de dieren
het ook heerlijk om vertroeteld te worden. Er is heel
veel geknuffeld met de dieren, met name de
konijnen. Hierdoor zijn ze heel tam geworden. De
klas van de Kolibries was verantwoordelijk voor de
broedmachine. Dat hebben ze erg goed gedaan want
er zijn twee kuikens geboren op Keurhove! In de
laatste week zijn de namen van de konijnen bekend
gemaakt. De dierenartsassistente heeft nog een hele
leuke gastles verzorgd. Kortom we hebben genoten!

In het kader van het Jeelo thema “zorgen voor
dieren” zijn we met de kinderen van de IJsvogels naar
de kinderboerderij geweest. We kregen een
rondleiding en er werd van alles over de aanwezige
dieren verteld. Ook mochten we bij een aantal dieren
in het hok en konden we de dieren aaien. Best wel
spannend om ineens oog in oog te staan met een
dier dat veel groter is dan jij. Hoe benader je zo’n dier
en wat moet je vooral niet doen? Gelukkig hadden
we daar van te voren al een les over gehad en
daarom durfde iedereen wel in de hokken te gaan.
Het was een gezellige en leerzame middag. De
kinderen hebben er van genoten.

Nationale voorleeswedstrijd
Woensdag 27 februari jl. was het zover. De
voorronde van de Nationale Voorleeswedstrijd in de
Zeeuwse Bibliotheek te Middelburg. Jochem, uit de
groep de Kolibries, was de leerling die onze school
vertegenwoordigde. Onder het toeziend oog van
familie en een aantal leerlingen van zijn klas heeft
Jochem prachtig voorgelezen uit het boek Tom
Groot, Episch avontuur van Liz Pichon. Jochem kreeg
mooie complimenten van de jury, maar helaas was
het net niet genoeg om door te mogen gaan naar de
volgende ronde. Wij zijn erg trots op de uitstekende
prestatie die Jochem heeft geleverd. Jochem, goed
gedaan!

Zwemcheck
In samenwerking met het “Vrijburgbad” is er bij alle
kinderen, die al in het bezit zijn van een A- en Bdiploma, gekeken of zij voldoende zwemvaardig
zijn. De kinderen die niet helemaal voldeden aan de
eisen hebben een aantal extra zwemlessen gehad.
Nu is inmiddels iedereen weer zwemvaardig. Wij
willen het “Vrijburgbad” hartelijk danken voor deze
mogelijkheid.

Klasbord.
Volgt u uw kind/pupil ook op al op de Klasbord app?
Zo ja, leuk hè, die foto’s!
Zo niet, vraag dan de inlogcode aan de
groepsleerkracht.
Elke groep heeft namelijk een eigen Klasbord.
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