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Pasen
Op De Sjofar is het gebruikelijk dat we één van de Christelijke feesten met kinderen en ouders/verzorgers in de kerk vieren. Dit jaar vieren we het Pinksterfeest met elkaar in de kerk.
Dat betekent dat we Pasen op school vieren. We beginnen donderdag 18 april met een
Paasontbijt in de klassen en daarna een Paasviering ook in de eigen groep. U ontvangt bij
deze nieuwsbrief een brief van de ouderraad over het Paasontbijt.
Open dag
Woensdag 10 april is het weer open dag van alle scholen in Apeldoorn. Wilt u ouders van jonge kinderen in uw familie- of kennissenkring wijzen op deze dag? Alvast bedankt. Het is fijn
dat er 9 april een schoonmaakavond is. We kunnen de nieuwe ouders dan in een schone frisse school ontvangen.
Hulp van ouders
In de komende tijd zijn er allerlei leuke activiteiten naast de gewone
schoolse zaken zoals Paasontbijt, Koningsspelen en de avondvierdaagse. Het is voor ons niet mogelijk deze dingen te organiseren
zonder de hulp van ouders/verzorgers. Houdt u de brieven over
deze activiteiten goed in de gaten en we hopen dat er steeds voldoende ouders zijn om de activiteiten door te laten gaan.

Luizen
In verschillende groepen zijn de luizen actief.
Wilt u uw kind(eren) goed controleren?
Vriendelijke groet,
mede namens het team, Suze de Vries

Met je hoofd in de wolken
Het schoolbrede thema voor groep 1 t/m groep 8, ‘Met je hoofd in de wolken’,
sluiten we af op maandag 15 april (in de ouderkalender wordt 12 april genoemd, maar dan zijn de groepen 1-2 vrij. Vandaar dat het een andere datum
is geworden). Ouders, opa’s en oma’s zijn allemaal van harte welkom om een
kijkje te nemen in de klas van uw kind(eren) van 14.00 uur – 14.40 uur om te
zien wat er allemaal is geleerd en gemaakt over het thema. De kinderen van groep 1 – 4 blijven in hun eigen lokaal. De kinderen van
groep 5 t/m groep 8 mogen de ouders rondleiden of zelf in andere lokalen gaan kijken. Om 14.40 uur gaat iedereen terug naar de eigen
groep om de dag samen af te sluiten.
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Het Peuterhofje op visite bij groep 1 van de bassischool De Sjofar.
Bij binnenkomst hebben de peuters van het Peuterhofje eerst juf Ria van groep 1 een cadeautje gegeven voor de gastvrijheid.
Gezellig…… Juf Ria heeft ons een mooi
verhaal voorgelezen uit het boekje:
“Het vliegtuig van Muis”
Vroem, vroem! Muis vliegt hoog in de blauwe lucht, in haar vliegtuig.
Op weg naar het verjaardagsfeestje van
Oscar. Een groot avontuur voor Muis.
De peuters zijn ook gaan vliegen van laag
naar hoog en een beetje schuin en onze
armen waren de vleugels van het vliegtuig
van Muis…… Vroem, vroem.
Op een groot wit papier mochten we lichtblauw en donkerblauw papier scheuren en opplakken.
Een mooie lucht en de wolken hebben we gemaakt en daarbij het liedje gezongen van Helikopter, Helikopter…. Vlieg met mij omhoog.
Juf Ria, dank je wel voor de gezellige ochtend! Groetjes van de peuters van het Peuterhofje
Bericht van de ouderraad over de Koningsspelen
Beste ouders en kinderen,
Vrijdag 26 april doen we weer mee aan de Koningsspelen. Voor die dag zorgt de ouderraad
voor drinken en wat lekkers tijdens de spelletjes in de ochtend. En omdat we dit jaar niet op
schoolreis gaan krijgen alle groepen tussen de middag patat en knakworst. De onderbouw eet
rond 11.30 uur zodat ze om 12.00 uur met een gevulde maag naar huis kunnen en de bovenbouw eet om 12.00 uur en is om 14.45 uur vrij. Wilt u de kinderen voor deze dag meegeven: een bord en beker en evt een vork voorzien van naam. Een aparte tas is handig aangezien
alles gebruikt mee terug naar huis gaat. Heeft uw kind een allergie, wilt u dan zelf het eten en
drinken voor uw kind verzorgen. Hartelijke groet, de OR
De avondvierdaagse
Ook dit jaar lopen we weer mee met de avondvierdaagse in
Beekbergen! Vier avonden samen wandelen! Dinsdag 14
mei, woensdag 15 mei, donderdag 16 mei en vrijdag 17 mei
is de intocht. We wandelen 3,5 km (voor de groepen 1 t/m 4)
of 7 km (groep 5 t/m 8). Dit jaar gaat de inschrijving digitaal,
volgende week krijgt u hier via Parro bericht van. We hopen
dat er weer veel kinderen en ouders mee gaan wandelen
met dit gezellige evenement!
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De viering van de bevrijding van Apeldoorn
Woensdag 17 april a.s. wordt de bevrijding van Apeldoorn in het Oranjepark gevierd. Dit jaar is
het 74 jaar geleden dat Apeldoorn werd bevrijd! De viering begint om 19.30 uur, de
waarnemend burgemeester van Apeldoorn zal
een korte toespraak houden en de vlam van het
bevrijdingsvuur ontsteken. Een aantal scholen
die een monument hebben geadopteerd doen
mee met deze viering. Wij hebben als school
het monument op de Joodse begraafplaats geadopteerd. Twee leerlingen uit onze groep 7 zullen bij de viering een gedicht voorlezen. Jullie zijn allemaal van harte
welkom om bij de viering aanwezig te zijn!
Voor meer informatie over de viering van de bevrijding van Apeldoorn, zie deze link
https://www.apeldoornendeoorlog.nl/event/viering-bevrijding-apeldoorn/
Sport van de maand mei en juni
Decathlon Sport van de maand bestaat ruim 20 jaar en is
dé manier voor basisschoolkinderen om op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met verschillende
sporten en sportverenigingen uit de omgeving van Apeldoorn. Door deel te nemen aan verschillende sporten kun
je ontdekken welke sport het beste bij jou past!
Hieronder staan de sporten die in december aan de beurt
zijn. Inschrijven voor deze sporten kan voor Karate in mei
tot 23 april en voor de sport van de maand in juni tot 24
mei via de website www.sportvandemaand.nl
Sport
Karate (in mei)
BMX

Wanneer
Wie
15, 22 en 29 mei
Groep 4, 5, 6, 7 en 8
(inschrijven tot 23 april)
4, 11, 18 en 25 juni Groep 4, 5, 6, 7 en 8

Karate (in juni)

5,

Skeeleren

12,

Bootcamp

6,

12,

19
19,

13,

20

en

26

26
en

juni Groep 4, 5, 6, 7 en 8
juni Groep 6, 7 en 8

27

juni Groep 6, 7 en 8

Om deel te nemen aan de sporten van "Sport van de Maand" wordt er jaarlijks eenmalig een
bijdrage van €2,50 per kind gevraagd. Bij de eerste keer aanmelden wordt u verzocht om een
betaling voor uw kind(eren) die u heeft opgegeven in uw account te voldoen. Voegt u later in
het jaar alsnog een kind extra toe, dan betaalt u ook voor dit kind €2,50. Uw kind sport dus
voor €2,50 van september tot en met juni bij zoveel activiteiten van Sport van de maand als
hij/zij graag wil.
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APRIL
Agenda
9 april
10 april
12 april
15 april
16 en 17 april
17 april
18 april
19-22 april

Schoonmaakavond
Open dag basisscholen Apeldoorn
Groepen 1 en 2 vrij
Afsluiting themaperiode Groepen 1 – 8 14:00 -14:40 uur
IEP eindtoets groep 8
Viering bevrijding van Apeldoorn 19:30 – 20:00 uur
Paasontbijt en Paasviering in de groepen
Nieuwsbrief 16
Vrije dagen rond Pasen
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