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Het glazen speeltuinhuis; koor en orkest van de Torenuil
Zoals u al in een eerdere OEHOE hebt kunnen lezen, wordt er geld ingezameld voor de speeltuin in
het Kloosterplantsoen. Onze school wil ook een bijdrage leveren en wel door een SPETTEREND
optreden te verzorgen door ons eigen schoolorkest en -koor op donderdag 11 april om 19.00 uur
op de Hoofdvestiging. Het optreden duurt ongeveer één uur.
U kunt een kaartje kopen voor het optreden voor het minimumbedrag van één euro. Natuurlijk
bent u vrij om meer te geven; het geld gaat immers naar het goede doel. Ouders, broertjes,
zusjes, overige familieleden, vrienden enzovoorts. Iedereen is welkom. Op 12 of 13 april wordt de
bijdrage overhandigd bij het glazen huis op het Podium.
Het optreden heeft twee doelen. Enerzijds om geld in te zamelen, anderzijds om de kinderen van
het koor en het orkest de gelegenheid te geven hun talenten te tonen.
Deze kinderen hebben de afgelopen periode hard geoefend onder de begeleiding van twee
deskundige ouders en zij vinden het erg fijn om u te zien tijdens de uitvoering.
Wij hopen zoveel mogelijk mensen te zien! U ontvangt t.z.t. nog meer informatie.
Schoolplein
Op woensdag- en vrijdagochtend gaat de Ark later uit dan onze school. Daarom het vriendelijke
verzoek om op die dagen niet over het plein van de Ark te lopen, maar de achteringang van het
plein te gebruiken.
IJsselsteinloop
Aanstaande 18 mei 2013 vindt de dertiende editie van de Jeugdloop, onderdeel van de
IJsselsteinloop, plaats. Kinderen van de basisschoolgroepen 3 tot en met 8 uit IJsselstein en
omstreken strijden tegen elkaar in een hardloopwedstrijd.
Ruim 600 leerlingen van de IJsselsteinse basisscholen gingen afgelopen jaar de strijd met elkaar
aan om de felbegeerde prijzen in de wacht te slepen. Zo worden er prijzen uitgereikt aan de
snelste drie deelnemers per groep en de school met de meeste aanmeldingen. Met het
enthousiasme en de sportiviteit van de kinderen is deze dag een groots succes geworden.
Ook dit jaar belooft de Jeugdloop een succes te worden, waarbij ook het inschrijven wordt
vereenvoudigd. De inschrijfprocedure is namelijk gedigitaliseerd, wat betekent dat inschrijven
vanaf dit jaar alleen mogelijk is via www.ijsselsteinloop.nl. Inschrijven is mogelijk vanaf 18 maart
2013, tot uiterlijk 20 april 2013. Voor een bijdrage van €3,- per persoon kunnen kinderen
meelopen met deze Jeugdloop en ontvangen zij ook een hip T-shirt.
De organisatie hoopt ook dit jaar een fantastisch evenement neer te zetten, waarbij de
enthousiaste kinderen en ouders niet kunnen ontbreken.
Kalender maart 2013
18 maart

start project Lentekriebels

19 maart

2e rapport mee

19 maart

herdenkingsmonument cluster 8

25 en 26 maart

rapportgesprekken

26 maart

inzameling Children of Durgapur

26 maart

inzameling oud papier

29 maart

Goede Vrijdag alle kinderen vrij

1 april

2e paasdag alle kinderen vrij

3 april

schoolfotograaf individuele en groepsfoto’s

10 april

ouderbijeenkomst VVE

11 april

optreden koor en orkest om 19.00 uur op de Hoofdvestiging

15 t/m 19 april

huiswerkweek cluster 7 en 8

23 april

schoolreis cluster 3

25 april

schoolreis cluster 4

26 april

afscheid meester Hans

27 april t/m 12 mei

meivakantie

