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CONTROLE LUIZENDAG
De Landelijke Luizendag is achter de rug. In een
sneltreinvaart zijn alle kinderen, ook die van De Draakjes!,
gecontroleerd. Tijdens de controle stond een lange rij
luizenouders achter krukken en konden de groepen er snel
gaan zitten. Dankzij deze werkwijze was de controle een
fluitje van een cent en konden alle hulpouders met een
bedankje weer huiswaarts. Bedankt allemaal!

ontvangen ze nog een extra herinnering. De
antwoordformulieren zijn ingestuurd en de uitslagen zullen
medio mei bekend zijn. De deelnemende kinderen krijgen
dan nog een leuk aandenken. De uitwerkingen van 2018
zullen binnenkort staan op
www.w4kangoeroe.nl/kangoeroe/historie
Om een idee te krijgen drukken we alle opgaven nummer
18 hieronder af.
Voorbeeld groep 3-4 (wizFUN)

Voorbeeld groep 5-6 (wizKID)

PROJECT
Ons landenproject is in volle gang. Door de hele
school heen wordt de wereld bezocht. Van
Nederland en België tot aan Haïti en Mexico. De
kinderen zijn vol enthousiasme bezig en werken
naar de presentatie toe op donderdag 29 maart
aanstaande. U ontvangt hier nog een uitnodiging
voor, want wij vinden het erg leuk om u te laten
zien wat wij allemaal gedaan hebben. Noteert u
alvast in uw agenda dat u aan het eind van de
schoolmiddag welkom bent op school?
KANGOEROEWEDSTRIJD
Op donderdag 15 maart 2018 waren er maar liefst
60 kinderen uit groep 3 tot en met 8 die
meededen met de W4Kangoeroewedstrijd. Dat is
zo’n 40%, best veel voor een buitenschoolse
activiteit.
In deze wedstrijd moesten de kinderen 12 (groep
3) of 24 (groep 4-8) wiskundige opgaven oplossen.
De kinderen waren ontspannen en tegelijkertijd
gedreven om er het beste van te maken.
De eerste opgaven waren goed te doen, gaandeweg
werden ze steeds pittiger. Alle kinderen hebben een
puntenslijper in een leuke felle kleur gekregen en in mei

Voorbeeld groep 7-8 (wizSMAT)

Als je de opgaven van 2018 wilt ontvangen, stuur dan een
mail naar jan_nancy@hotmail.com .
Langs deze weg willen we de kinderen bedanken voor hun
enthousiaste deelname, Meliza voor de surveillance en de
school voor het beschikbaar stellen van de lokalen en de
mogelijkheid zo’n wedstrijd te organiseren. Wij vonden het
erg leuk om te doen. Hopelijk doen we in 2019 wederom
mee.
Jan Gerritsjans en Nancy van der Linden

GVO
Beste ouders, verzorgers,
De lessen godsdienstig vormingsonderwijs gaan de
aankomende weken over het onderwerp “hart”. Het is een
rijk onderwerp, want het hart is letterlijk misschien niet
veel meer dan een bloedpomp, maar het is ook het
symbool voor liefde, passie en alles wat de mens beweegt.
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In je hart komen je gevoelens tot uiting. Je hart gaat tekeer
als je echt bang of zenuwachtig bent, of als je schrikt. Er is
geen lichaamsdeel dat zo direct verbonden is met je
gevoelens. Alleen daarom al is het een bijzonder deel van
jezelf.
Niet alleen gevoelens, maar ook eigenschappen worden
vaak verbonden met het hart. In sprookjes kom je mensen
tegen met een goed of een slecht hart. Ook moed en
mededogen zijn eigenschappen waarvan vaak verteld
wordt dat die door het hart worden ingegeven. En
natuurlijk staat hart ook symbool voor de liefde en voor
verliefdheid. Van alle symbolen wordt het hartje misschien
wel het vaakst gebruikt, in emoticons, op kleren en in
reclame.
Het hart is niet alleen een plek voor gevoelens of symbool
voor eigenschappen. Het hart is ook de kern van je persoon,
van dat wat je het meest raakt en drijft. Denk maar aan
uitdrukkingen als ”iets met je heel je hart doen”, of “ik heb
mijn hart verpand aan….”. Je hart klopt waar je passie ligt.
Ook in levensbeschouwelijke tradities heb je beelden en
verhalen waarin het hart de kern van je bestaan is. Die ga ik
verkennen met de kinderen. Zo heb je in oosterse tradities
de overtuiging dat in je lichaam energiebanen lopen, die
chakra’s worden genoemd. Een van die chakra’s is het hartchakra, dat lichaam en geest verbindt. We kijken met de
kinderen naar afbeeldingen van Jezus, waarop hij is
afgebeeld met een brandend hart, om zijn bewogenheid
met en liefde voor de wereld weer te geven.
Die liefde van Jezus voor de mensen is ook mijn
uitgaanspunt voor de lessen met Pasen.
Met het onderwerp hart nodig ik de kinderen uit om hun
beeld van mens zijn te verrijken. We hebben genoeg te
bespreken aankomende lessen.

komen kijken. Eerste ronde is om 09:00 uur, de tweede
ronde start om 10:15 uur. Dit nieuws mag verspreid
worden!
OP DE AGENDA
Wat staat ons de komende tijd te wachten?
21 maart, meester en juffendag groep 5 en 6
27 maart, Meandertheater groep 1-2
28 maart, Open Ochtend
28 maart, meesterdag groep 7
29 maart, afsluiting Project
29 maart, Eitje Tik! (meer info volgt)
30 maart, school gesloten i.v.m. Goede Vrijdag
2 april, school gesloten i.v.m. 2e Paasdag
3 tot en met 13 april, Spreekweken groep 1 t/m 5

BROOD en SPELEN
Wilt u uw kind aan- of afmelden voor het overblijven, dan
doet u dit via
meander-amersfoort@broodspelen.nl of het
telefoonnummer van de overblijfcoördinator Danielle
Groenescheij 06-38826346.

Met vriendelijke groeten,
Anjo Spaan (docent GVO)
OPEN OCHTEND
Na de stedelijke open ochtend van
vrijdag 9 maart, staat nu onze eigen
open ochtend voor de deur. Op
woensdag 28 maart is het zover. Dan
staat de school weer open voor
belangstellende
ouder(s)/verzorger(s) om bij ons te
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