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WIST U DAT...?
… De Monchy meedoet met de
Nationale Voorleeswedstrijd? De
Monchy-jury (die bestond uit drie
kinderen en de directeur) heeft Kyra
Dekker uit groep 8 uitgeroepen tot de
winnaar. Zij gaat onze school vertegenwoordigen bij de halve finale op
7 mei op het Olympus College. We
wensen je heel veel succes, Kyra!

… de ouder-kindworkshop voor
groep 1-2-3 op vrijdag 5 april in het
teken stond van mondhygiëne? Oudleerlinge van onze school Semanur
Özçelik en Jonama vertelden aan de
kinderen en aan de ouders over hoe
je je gebit goed kunt verzorgen. Het
was een goede bijeenkomst met heel
veel ouders!

VERJAARDAGEN
9 mei: Milaan
11 mei: Mozafar
17 mei: Sanmy
21 mei: Trisha
24 mei: Leila
30 mei: Jayenne
Welkom bij ons op school Benjamin, Emily,
Benaissa, Lauri, Imaani, Massimilano, Akin, Zeynab,
Liliane en Donya!

... de kinderen van groep 6-7-8
naar het Kröller Müller museum
zijn geweest op vrijdag 12 april?
Ze gingen aan de slag met allerlei
vragen zodat ze steeds meer
gingen zien. Het was leuk en leerzaam. Dank jullie wel, ouders, voor
jullie hulp. Alleen dankzij ouderhulp
is zo’n excursie mogelijk!

BELANGRIJKE DATA
19 april: Ontbijt op school en viering
22 april-3 mei: Meivakantie
6 mei: Iedereen weer naar school
10 mei: Ouder-kind-workshop groep 1-2
14 mei: Schoolfotograaf (dus niet op 7 mei!)
28 mei: Sportdag groep 8
29 mei: Sportdag met alle kinderen

LEKKER LEZEN...!
Zelf lezen of voorgelezen worden - het stimuleert enorm de ontwikkeling
van uw kind. Met een boek op de bank, dat beeld kennen we allemaal.
Maar het kan ook anders... Je kunt in bed lezen, met je voeten op je kussen en je hoofd op het voeteneinde, of met je benen in de lucht, of zittend
op het aanrecht. Het gaat er niet om hoeveel je leest, of dat je snel leest het gaat erom dat het grappig is eens op een andere manier te lezen.
De Kinderboekwinkel in Arnhem heeft daarom een lees-bingo gemaakt. De
kinderen nemen de kaart mee naar huis. De volle bingo-kaart kan worden
ingeleverd bij de Kinderboekwinkel; het kind krijgt een beloning én maakt
kans op een boek dat het kind zelf mag uitkiezen. Wie leest de kaart vol?
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