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Frekie
Wanneer ’s middags om vier uur
onze schoolbel was gegaan,
en we gingen voetbal spelen,
dan kwam Freek er altijd aan.
Frekie woonde in de buurt,
maar zat niet op onze school.
Hij was een debiele jongen,
een mongool.
Meestal riep er iemand wel:
“Kom maar, Frekie, doe maar mee.”
Welke kant hij uit moest schoppen,
daarvan had-ie geen idee.
Maar we legden soms de bal
op twee meter van het doel,
en we riepen: “Schieten, Frekie!”
En hij trok een ernstig smoel.
Als het raak was, dook de keeper
mooi naar de verkeerde kant,
en ’t was góal, en dan was Frekie
kampioen van Nederland.
Misschien vind je Frekie zielig.
Ja? Bedenk er dan maar bij,
dat ik niet vaak iemand aantrof
die zo blij kon zijn als hij.

Schoolfotograaf
Op woensdag 3 mei komt de fotograaf. Noteert u deze dag vast in uw agenda?
Dit jaar zal alles digitaal verlopen, dus kunt u zelf uw foto’s digitaal bestellen.

Schoolfruit – vanaf woensdag 9 november a.s.
Gedurende het schooljaar 2016-2017 doen we als school weer mee met het EU-Schoolfruit- en
groenteprogramma. Door EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten
groenten en fruit te eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook gezellig! Kinderen
hebben veel te winnen bij gezonde eetgewoonten. Want kinderen die genoeg
groenten en fruit eten en elke dag actief bewegen zitten lekkerder in hun vel, krijgen
minder snel griep, zijn minder snel verkouden, voelen zich fitter, beleven meer plezier
aan sport en spel en leren makkelijker. De kern van het EU-Schoolfruit- en
groenteprogramma is het gezamenlijk eten van groenten en fruit in de klas. De
kinderen krijgen op drie vaste dagen in de week gedurende twintig weken een
portie groente of fruit uitgereikt tijdens de ochtendpauze om gezamenlijk in de klas
op te eten. De school start hiermee in week 45 - woensdag 9 november 2016. Onze
drie vaste groente- en fruitdagen zijn weer: woensdag, donderdag en vrijdag. Op deze
dagen hoeft u dus geen pauzehap mee te geven. Er zijn voor ouder(s)/verzorger(s)
géén kosten verbonden aan deze groente- en fruitverstrekkingen. De gratis
verstrekking loopt tot en met week 15 - vrijdag 14 april 2017.
Wij zien in het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma een waardevolle investering in de gezondheid
van de leerlingen nu én later als ze groot zijn. Het gezamenlijk in de klas eten van groenten en fruit is
een effectieve, en voor de kinderen vooral een gezellige én leuke manier om ze daarbij te helpen. Wij
hopen dat u dat óók vindt.

Gym
Op vrijdag hebben alle groepen gym. Wilt u zorgen dat de gymschoenen en gymkleding weer in de
kluisjes komt te liggen? Met gymkleding bedoelen we ook echte sportkleding. Geen spijkerbroekjes
etc. Zonder schoenen mogen de kinderen niet meegymmen!
In groep 1/2 hebben de kinderen alleen gymschoenen nodig. Als de kinderen nog niet kunnen
strikken, geeft u dan schoenen met klittenband mee?

Experimenteren met de gekke professoren van Mad Science!
Op woensdag 5 oktober komt Mad Science een spannende wetenschap & techniekshow verzorgen
op basisschool De Wiekslag te Rijswijk!
Aan de hand daarvan kunnen de kinderen zich inschrijven voor de naschoolse wetenschap &
techniekcursus.
De kinderen gaan 6 bijeenkomsten aan de slag met talloze experimenten,
activiteiten en demonstraties. De lessen liggen dicht bij de belevingswereld
van de kinderen en stimuleren een onderzoekende leerhouding.
Leer komend jaar alles over robots, ga aan de slag met superkrachtbronnen,
en verbaas je in de les 'Mengsel Mix'! Fantastische lessen!
Kinderen krijgen op deze manier een positieve kijk op wetenschap & techniek
en beseffen beter hoe het de wereld om hen heen beïnvloedt. Observeren, analyseren en conclusies
trekken zijn immers belangrijke vaardigheden, voor nu en later. Na iedere les krijgen de kinderen een
pakketje en informatie mee naar huis om thuis verder te leren
en te
experimenteren.
De activiteiten vinden plaats in een lokaal op de school.
Data van de cursus:
- Donderdag 10-11-2016
- Donderdag 17-11-2016
- Donderdag 24-11-2016
- Donderdag 01-12-2016
Donderdag 08-12-2016
Donderdag 15-12-2016
Tijdstip: 15:30 uur tot 16:30 uur.
Mocht er een vriendje of vriendinnetje mee willen, die niet bij ons op school zit, is dat mogelijk! Wel
opgeven.
Inschrijven kan tot 24 oktober via http://nederland.madscience.org
Cursusgroep vol = vol, wees er dus snel bij!
Deelname kost voor 6 lessen € 66,- per kind.

Jarige jobs en Jetten
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