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AGENDA

VERJAARDAGEN

23 april– 8 mei Meivakantie
11 mei
Jupiter Ontdekkend tuinieren
19 mei
19-21 uur Ouderborrel voor
Ouders HOV
26-27 mei
Hemelvaart, de kinderen zijn
op donderdag 26 en vrijdag 27
mei vrij
31 mei
schoolfotograaf
1 juni
Jupiter Ontdekkend tuinieren
6 juni
Tweede Pinksterdag, de
kinderen zijn vrij
7 juni
Studiedag, de kinderen zijn vrij
10 juni
Sportdag
15 juni
Jupiter Ontdekkend tuinieren
24 juni
Zomerfeest VHS
28 juni
Schoolreisje
29 juni
Mercurius Tuinbouwles
30 juni
Pluto Tuinbouwles
1 juli

1 mei
4 mei
5 mei
11 mei
15 mei
24 mei
25 mei
25 mei

Julie ten Berg
Thomas
Julie Sleijffers
juf Marjet
Jonas
Duco
Livia
Gabriël

Musical

Boek van de maand
Het boek van de maand is deze maand van
Malou. Ze leest het boek ‘De Gorgels en het
geheim van de gletsjer’ van Jochem Myjer
Malou: ”Eerst had ik wel leuke boeken, maar
toch geen zin om te lezen. Maar dit boek
vind ik wèl leuk om te lezen! Je kan het
makkelijk en snel lezen. Het is avontuurlijk. Het gaat over Melle, die op
vakantie gaat en een Gorgel in zijn rugzak vindt. Zijn vader wil het niet
over Gorgels hebben, maar nu heeft hij er toch één gevonden. Ik ben nog
niet zo ver in het boek en ik ben heel benieuwd hoe het verder gaat. Het
is een echte aanrader voor wie eigenlijk niet wil lezen!”.
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Tuinbouwles Pluto
Een bezoek aan de schooltuinen van Milieu Educatie Den Haag is altijd een succes… en ook dit jaar is er
weer een serie Tuinbouwlessen gestart voor iedere groep. De kinderen hebben geleerd over wat
tuinbouw eigenlijk is en middels vragen de voor- en nadelen bestudeerd. Daarna mochten we een eigen
tuintje inzaaien met o.a. wortels en uien. Over een paar weken gaan we ook oogsten!

Paasontbijt 2022
Woensdagochtend 13 april hebben de
kinderen heerlijk kunnen smullen van een
paasontbijt. De tafeltjes van de kinderen
waren vrolijk gedekt. Er waren eitjes gekookt,
er werden broodjes gesmeerd en we hebben
lekker gegeten van de paasstol. En wat was
een aantal kinderen leuk verkleed op school
gekomen!
Voordat de pauze begon hebben de kinderen
eerst hard gezocht naar de paaseieren die verstopt waren door de Paashaas. Het was een geslaagde
ochtend.
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Huis van het Boek
Tijdens het bezoek aan Huis van het boek (museum over boekvormgeving) hebben wij met Jupiter en
Pluto veel geleerd over het drukken van boeken, hoe men vroeger papier maakte en nog veel meer. Wij
hebben hier ook het kleinste boek ter wereld mogen zien! We zagen mooie schilderijen veel oude
boeken en twee kleine mummies (echte!).
Na de rondleiding kregen we een workshop (ouderwets) drukken. Wij hebben huisjes ontworpen en
deze zelf gedrukt op papier en een eigen eiland ontworpen.
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Eindtoets Mercurius
De laatste drie dagen voor de meivakantie hebben de kinderen van Mercurius ontzettend hard gewerkt
aan de Eindtoets groep 8. Wat zijn we trots op hen!
Iedereen heeft enorm zijn best gedaan en de vakantie is welverdiend.

Ouderborrel
Zoals juf Lieke al aankondigde in de mail, organiseren we op donderdag 19 mei een ouderborrel.
Hopelijk met droog weer, buiten op het schoolplein van Het Open Venster aan de Van Heutszstraat 12.
Van 19.00 uur tot 21.00 uur is er eindelijk tijd voor bijkletsen, nieuwe ouders ontmoeten, samen
proosten en elkaar gewoon weer even zien! We hopen u allen deze avond te mogen verwelkomen. Laat
u het even weten als u komt, en met hoeveel personen, dan kunnen wij hier rekening mee houden. Tot
dan!

Zomerfeest
Op 24 juni 2022 organiseren we samen met alle scholen in ons gebouw het Zomerfeest 2022. Meer
informatie zult u later ontvangen, maar we doen nu alvast een oproep voor 1 of 2 ouders die mee willen
helpen met de organisatie van het Zomerfeest. Graag aanmelden bij de leerkracht of bij Anouk.
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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://iederkindeenfiets.nl/
De actie loopt tot en met 4 juni 2022.

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