
Beste ouders/ verzorgers van De Snip, Nieuwe Niedorp, 5 april 2022

Deze periode staat in het teken van het schoolbreed thema. Een belangrijk aspect binnen dit
thema is samenwerken. In de groepen 1 t/m 3 werken de kinderen samen aan het thema ‘de
dierentuin’. In de groepen 4 t/m 8 werken de kinderen samen en groepsdoorbroken aan het
thema ‘wereldrestaurant’. Dit is een mooi ontwikkelproces, met de daarbij horende
complexiteit en uitdagingen. Want hoe werk ik dan goed samen met iemand uit een andere
groep? Wat vraagt dat van mij en van de ander?

Dit proces van leren sluiten we gezamenlijk af op vrijdag 15 april met een tentoonstelling in
alle groepen. Wij nodigen u allen van harte uit om van 13.00u tot 13.50u samen met uw
kind(eren) alle groepen van de school te bezoeken.

- Heeft u een kind(eren) in groep 1 t/m 3? Dan start u om 13.00u met uw kind(eren) in
de eigen groep en bezoekt daarna de groepen 1 t/m 3. Om 13.25u bezoekt u met uw
kind(eren) groep 4 t/m 8.

- Heeft u een kind(eren) in groep 4 t/m 8? Dan start u om 13.00u met uw kind(eren) in
de eigen groep en bezoekt daarna de groepen 4 t/m 8. Om 13.25u bezoekt u met uw
kind(eren) groep 1 t/m 3.

- Heeft u kinderen in zowel gr. 1 t/m 3 als 4 t/m 8, dan haalt u al uw kinderen op en
start u in 1 van de groepen 1 t/m 3.

- Bent u niet in de gelegenheid om bij de tentoonstelling te zijn en de school rond te
gaan met uw kind(eren)? Wilt u dit dan kenbaar maken bij de groepsleerkracht van
uw kind!

De afgelopen weken zijn de kinderen in groep 1 t/m 3 o.a. druk bezig geweest om mooie
knutselwerken te maken. In groep 4 t/m 8 ontwerpen de kinderen met elkaar een
wereldrestaurant. Op 12, 13 en 14 april gaan de kinderen van 4 t/m 8 met een ouder onder
schooltijd mee naar huis om gerechten voor hun eigen wereldrestaurant te bereiden. Deze
ouder haalt de kinderen op en brengt de kinderen terug, tenzij anders afgesproken. Mocht u
niet willen dat uw kind(eren) hieraan deelneemt, wilt u dit dan kenbaar maken bij de
leerkracht? Voor het bereiden van de gerechten met de kinderen heeft u zich als ouder
kunnen opgeven. Woensdag 6 april ontvangt u van de school een envelop van €10 voor de
aankoop van de ingrediënten. Is dit niet voldoende? Dan kunt u contact opnemen met de
directie.

De tentoonstelling staat, naast het schoolbreed thema en het samenwerken, ook in het
teken van Oekraïne. De opbrengst van deze dag doneren wij aan giro 555.
Van 12 t/m 15 april kunnen kinderen bij hun eigen leerkracht voor €2 een strippenkaart
kopen (bij voorkeur gepast betalen). Deze strippenkaart bevat 6 strippen. De strippenkaart
kan worden gebruikt om in groep 1-2-3 knutselwerkjes te kopen en in gr. 4-5-6-7-8 iets te



proeven in een of meerdere wereldrestaurants. Hapjes kosten 1 strip, knutselwerkjes kosten
1 of 2 strippen. Op vrijdag 15 april tussen 13.00 en 13.50u is er ook nog de gelegenheid om
strippenkaarten te kopen bij de leerkrachten.

Om 13.50u vragen we u om samen met uw kind(eren) even te helpen opruimen bij een van
de groepen.
Wij hopen u allen op vrijdag 15 april om 13.00u te zien op De Snip!

Vriendelijke groet,

Team van Kindcentrum De Snip


