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Pasen is het feest van de opstanding van onze Heiland Jezus Christus.
Het mooiste feest wat we hebben! We vieren met elkaar de overwinning
op de dood door onze heiland. Zijn lijden, sterven en opstanding maakt
voor ons allemaal een nieuw leven mogelijk. De dood is overwonnen! Hij
leeft! Halleluja!
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Projectweken: Wereldwijs
Op maandag 9 april 2018 om 8.30 uur in de Zuiderhof (ouders welkom!) gaan we van start
met onze jaarlijkse projectweken. Twee weken lang wordt er in alle groepen gewerkt over
het thema ‘Wereldwijs’. Met dit thema maken kinderen kennis met verschillende landen
waarbij het klimaat, de kleding, het eten, de natuur, het landschap en de muziek van een
land centraal staan. Deze thematische manier van werken heeft als doel om meer tegemoet
te komen aan de verschillende leerstijlen, interesses en leerdoelen bij de kinderen. Door
een groot aantal gevarieerde werkvormen en activiteiten aan te bieden willen we een grote
betrokkenheid bij de kinderen bereiken en zo hun leervermogen vergroten.
Het project wordt afgesloten in de week van 20 april. Op vrijdag zijn dan de Koningspelen,
die wellicht ook geïnspireerd zullen zijn door dit thema.
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12:00-13.00 uur
3-4-2018
3-4-2018
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5-4-2018
5-4-2018
5-4-2018
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9-4-2018
10-4-2018
10-4-2018
10-4-2018
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12-4-2018
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vrij. 30 maart 2018
Ma. 2 april 2018
di. 3 april 2018
ma. 9 april 2018
do. 19-04-2018
vrij. 20-04-2018

Marshof
12.15-12.45 uur
LET OP! 3-4-2018:
alleen groep 5
vanaf 12.15-12.45 uur!

Goede Vrijdag. Alle kinderen vrij.
Tweede Paasdag. Alle kinderen vrij.
Studiemiddag groepen 1 t/m 4. Alle kinderen groepen 1
t/m 4 vanaf 12.00 uur vrij
Start schoolbreed project om 8.30 uur in de Zuiderhof!
Ouders welkom!
Geen studiemiddag hele school, gewoon school tot 14.30
uur (fout op kalender)
Koningsspelen
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Arie Slob opent Grote Rekendag op De
Schatgraver
Basisschool De Schatgraver uit Zwolle-Zuid deed woensdag 28
maart mee aan de Grote Rekendag 2018. Saai mocht het niet
zijn, want rekenen kan ook heel leuk zijn. Dat was een van de
doelen van de landelijke Rekendag. Kinderen werken door
middel van onderzoekend leren aan het thema ‘de school als
pakhuis’. Arie Slob had speciaal voor deze dag een
videoboodschap gemaakt voor de kinderen van De Schatgraver,
met daarin nog wat leuk rekensommen. Een goede start van een leuke
dag.
Hier het YouTube filmpje van Arie Slob,
speciaal gemaakt voor de Schatgraver:
https://www.youtube.com/watch?v=mOfTGzn80Kk&feature=youtu.be
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Bij, bij, kom d'r bij!
Een warm welkom voor alle kriebelbeestjes!
Dinsdag 27 Maart is er een feestelijke opening geweest van het Insectenhotel. De
kinderen hebben per groep, een vak gevuld in het insectenhotel; eentje waar je u tegen
kunt zeggen.... noem het gerust een wolkenkrabber!
We willen de kinderen meenemen in de bewustwording van onze natuur. Dat het
bijvoorbeeld niet zo goed gaat met de bijen in Nederland. En dat terwijl zij zo nodig zijn
voor een goed voedselaanbod.
Veel insecten zijn voor mens en milieu heel nuttig voor een ecologisch evenwicht en het
bestrijden van schadelijke insecten. Insecten maken een belangrijk deel uit van de
ecologische kringloop in de natuur en daar dragen wij graag ons steentje aan bij.
We zijn ingeloot om mee te doen met een wedstrijd om ons plein helemaal te vergroenen:
groen, groener, groenst! Dus als we meer bloeiende bloemen en planten willen hebben dan
hebben we ook meer insecten nodig! Dus een bij hoort erbij!
De school heeft van NL Doet een subsidie aangevraagd en gekregen voor het realiseren van
een insectenhotel. Deze is gemaakt door Firma Eikenaar.
Duzzzzzzzz...........
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