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Fusie Nieuwsbrief 
 
Op de site van de fusiescholen vindt u de nieuwste nieuwsbrief over de fusie. 
http://fusiescholen-tricht-buurmalsen.nl 
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Opa en oma ochtend 

Woensdag 12 maart houden wij een Opa en Oma ochtend. 

Opa’s en Oma’s zijn tussen 9.00 en 10.30 uur welkom om in 

de klas van hun kleinkind te komen kijken. Er wordt ge-

woon les gegeven. De Opa’s en Oma’s kunnen ervaren hoe 

hun kleinkinderen les krijgen op b.v. Chromebooks. Om 

10.30 uur is er koffie verzorgt door de ouderraad. 

Bezoek burgemeester 

Op donderdag 7 maart komt Burgemeester Keereweer naar 
aanleiding van het Kerstballen project op bezoek in groep 
7/ 8.Hij gaat met de kinderen in gesprek over hun goede 
voornemens voor 2019. Wat is al gelukt, waar ben je nog 
mee mee bezig , wat is belangrijk voor jezelf en voor de 

wereld.  

Hulp Koningsspelen. 
 
Op vrijdag 12 april worden de Koningsspelen gehouden. Voor de onder-
bouw zijn de Koningsspelen in Buurmalsen rondom de school, voor de 
bovenbouw zijn de Koningsspelen op het voetbalveld in Tricht. Wij vra-
gen uw medewerking voor het begeleiden van een groepje van ongeveer 
10 kinderen. U kunt zich opgeven bij Aafke of  bij de leerkracht van uw 
kind. Ook opa’s, oma’s, ooms en tantes die het leuk vinden een groepje 
deze dag te begeleiden mogen zich opgeven. 

Nieuw naschools aanbod maart/april 2019 

 
- Op 't Hof, Turnen, gr. 1 t/m 4 di. 12-03 t/m 02-04, 15:30-16:30 uur. 
https://welzijnwestbetuwe.nl/evenementen/turnen/ 

- De Malsenburg, Honkbal, gr. 5 t/m 8, do. 18 april, 15:30-16:30 uur. 

https://welzijnwestbetuwe.nl/evenementen/honkbal/ 

https://welzijnwestbetuwe.nl/evenementen/turnen/
https://welzijnwestbetuwe.nl/evenementen/honkbal/
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Nieuws van groep 1 & 2 

 

 

Nieuwsbrief  

Groep 1/2 

Het project over China hebben we afgesloten met de 

tentoonstelling. Na de voorjaarsvakantie gaan we 

werken over Voorjaar. We hebben het over jonge 

dieren en de planten die weer gaan groeien. In deze 

periode komt ook |Pasen aan de orde. 

Groep 3/4 
 
De kinderen van groep 3 en 4 hadden een mooie ten-

toostelling neergezet in de klas. Ze hebben alle bel-

angstellenden trots hun zelfgemaakte werkjes laten 

zien. De vitrinekast is weer leeg en we zullen na de 

voorjaarsvakantie weer mooie knutsels gaan maken 

om hem te vullen en de klas leuk te versieren. 

Maandag na de vakantie beginnen we goed met een 

leuke voorstelling van Muis. 

 

Groep 7/8 
 
Een berichtje uit groep 7/8 

In onze klas zijn we in de afgelopen periode bezig 

geweest met een landenproject in 3 verschillende 

groepen. Elke groep had een ander land, zoals de 

USA, Scandinavië en Groot-Brittannië. 

Ook zijn we naar het Rijksmuseum geweest met 

groep 7&8 uit Tricht en we hadden daar een korte 

rondleiding. We hebben o.a. De Nachtwacht ge-

zien. 

Streetwise kwam bij ons op school. We kregen een 

fietsproef met daarbij ook elektrische steppen aan 

het eind. 

Namens de kinderen van groep 7&8, 

Groetjes Esmee en Luc 

  

Groep 5/6 
Wat was het gezellig (en druk!) tijdens de kijkavond, 

waarbij in onze klas Australië centraal stond. Dankzij 

een echte didgeridoo kwamen we helemaal in de 

stemming en dat werd versterkt door de prachtige 

werkjes die de kinderen gemaakt hebben en door de  

Aboriginal-kunst en zeker ook door de gevouwen koa-

la’s. Kortom, een zeer geslaagde avond. 

 

Ook hebben we drie elfjes gemaakt, die we jullie niet 

willen onthouden. 

 

Australië 

Mooi landschap 

Hoofdstad is Canberra 

Witste strand ter wereld 

James Cook 

Van Inge, Fenna, Lisa en Sietse 

 

Australië 

James Cook 

Heel lekker warm 

Witste strand ter wereld 

Canberra 

Van Guido, Suya en Saphira 

 

Australië 

Mooi eiland 

Kangaroes met buidel 

185x groter dan Nederland 

Sydney 

Van Danée, Keano, Lars en Robin 

 

Een mooiere manier om de vakantie in te gaan, kun-

nen wij niet bedenken.  

Geniet er van en tot maandag 4 maart!  
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Nieuws van groep 1 & 2 
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Kalender 
 
Wanneer     Wat     Wie      
ma 25 februari t/m  
vr 1 maart     Voorjaarsvakantie   allen 
ma 4 maart    Voorstelling Muis    groep 3/4 
do 7 maart     Burgemeester op bezoek  groep 7/ 8 
di 12 maart     Opa en Oma ochtend 
vr 15 maart     Vrije vrijdag    groep 1/ 2  

Jarigen 

We hebben de komende periode geen jarigen. 

Nieuwe leerling 

 
We heten Divano van Doesburg welkom in groep 1. 


