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AGENDA

VERJAARDAGEN

APRIL 2021
24 april – 9 mei Meivakantie

MEI

MEI 2021
13-14 mei

Hemelvaart, de kinderen zijn
op donderdag 13 en vrijdag 14
mei vrij

18 mei

schoolfotograaf

20 mei

Tuinierles Jupiter en Mars

24 mei

Tweede Pinksterdag, de
Kinderen zijn vrij

JUNI 2021
14 juni

Studiedag, de kinderen zijn vrij

Buitenlesdag
Maandag 13 april startten we de nationale
buitenlesdag met rekenlessen in het park. We
hebben gehinkeld op breuken, gerend met
tafelsommen en nauwkeurig de maat
genomen van hekjes, speeltoestellen en wat
er nog meer in het park te vinden was.
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4 mei
5 mei
11 mei
15 mei
24 mei
26 mei

Thomas
Julie Sleijffers
Madelief
Jonas
Duco
Gabriël
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Buitenlesdag Binnenhof
Op 13 april hebben Mike, Julie, Max, Madelief,
Merlijne, Cas, Yrsa, Thomas, Daniëlle en Wiebke
samen met juf Mayke een bezoek gebracht aan
het Plein, om hier onder toeziend oog van een
heuse cameraploeg actie te voeren voor meer
buitenles en groenere schoolomgevingen. Deze
actie is opgezet door een samenwerking tussen
Jantje Beton en het Instituut voor
natuurrecreatie en duurzaamheid (IVN). De
kinderen hebben met veel plezier en motivatie
het hele Plein kleuriger gemaakt door middel
van botanisch stoepkrijten. Met speciale
plantenkaarten hebben we wel 16 verschillende
soorten planten tussen de tegels ontdekt! Van
madeliefjes tot zandraketten en van mos tot de smalle weegbree. Het was ontzettend
leerzaam én nuttig: aan het eind van de ochtend hebben de kinderen zelfs een brief mogen
overhandigen aan Tweede Kamerleden René Peters en Lucille Werner van het CDA.
Natuurlijk hebben ze deze kans aangegrepen om de twee het hemd van het lijf te vragen
over hun werk in de Tweede Kamer. Onze two minutes of fame zijn hier te
bewonderen: https://www.kijk.nl/programmas/5-uur-show/zyjZ13c9Kxe/clips/video/silmocht-buitenspelen/HunGG6yqmNlZUW
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Entreetoets
Het was de afgelopen dagen doodstil op de gangen van Het Open Venster. De groep 7kinderen werkten keihard aan de Entreetoets. Deze toets meet vaardigheden en
intelligentie, waarop het voorlopig schooladvies wordt gebaseerd. Het is een pittige toets
met opdrachten op het gebied van rekenen, taalverzorging en begrijpend lezen. De kinderen
hebben zich dapper door de taken heen geslagen. Natuurlijk klonk er hard gejuich door de
gangen toen de finish eenmaal bereikt was! En wat de taart-traktatie van de juf precies met
rekenen te maken heeft? Vraag dat maar aan uw kind!
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Centrale eindtoets en high tea
Dinsdag 20 en woensdag 21 april hebben onze schoolverlaters de Eindtoets gemaakt. Wat zijn we
trots op hun harde werken! Na de meivakantie zal de uitslag binnen komen en deze zullen wij
uiteraard met de betreffende ouders bespreken. Als beloning voor het harde werken hebben Stef, de
moeder van Julie, en Anouk, de moeder van Madelief, een heerlijke High Tea voor de kinderen
bereid. Wat was het heerlijk en wat hebben we samen genoten van een gezellige middag! Nogmaals
ontzettend bedankt aan deze moeders!
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Oproep gemeente Den Haag
De gemeente Den Haag doet mee aan het Kinderfietsenplan van de ANWB. Heeft u een fiets over?
Doneer hem dan aan het Kinderfietsenplan. Het Kinderfietsenplan zamelt fietsen in, knapt ze op en
zorgt dat ze bij de juiste kinderen terecht komen. Lees meer over dit plan op
https://denhaagfietst.nl/nieuws/kinderfietsenplan/.
De actie loopt tot en met 30 mei 2021.

We wensen alle kinderen en ouders een
heel fijne en zonnige meivakantie!
Met hartelijke groeten van het team van Het Open Venster
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