Jaargang 45 Week 14 03 april 2018

De jarigen van de komende week
Pim Smits 10
Ceylin Pulas 7
Max Jansen 8
Carlijn van Swinderen 9
Nika Jansen 5
Fenna Rutten 6
Vika van Gessel 9
Tijn Hamer 6
Nuriel Falaksoroe 6
Juf Annemarijn

5 april: Verkeersexamen theorie
groep 7
9 april: MR vergadering
19.00 uur
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Schoolvoetbaltoernooi
Op woensdag 21 maart is er op de velden van Elistha door de
meiden van de groepen 6/7 M, 7K en 8F gevoetbald tegen andere
scholen. De drie teams, van elk 7 speelsters, hebben goed
gevoetbald: ze toonden veel inzet, veerkracht, enthousiasme en
sportiviteit. Er werd door de teams gewonnen, gelijkgespeeld en
verloren. Helaas zijn de teams niet door naar de finaleronde, al was
het Esdoorn 1 bijna gelukt. Langs de lijn was het ook gezellig; veel
klasgenoten, ouders, opa’s, oma’s, juffen en meesters hebben deze
mooie, maar wel koude voetbalmiddag bezocht.
Op woensdag 28 maart hebben de jongens het schoolvoetbaltoernooi
gespeeld. De jongens speelden in elftallen. Twee teams deden mee;
1 van de groepen 7 en 1 van groep 8.
Er werd goed gevoetbald; lekker fanatiek, maar wel sportief.
Er was iets minder publiek, maar dat kwam waarschijnlijk door het
ontzettend slechte weer.
Het team van de groepen 7 moest veelal tegen groepen 8 spelen. Het
team heeft goed gespeeld, maar is niet door naar de finaleronde.
Het team van groep 8 is wel door naar de finaleronde.
Deze wordt gespeeld op woensdag 11 april.
Goed gedaan, mannen!
Op deze woensdagen zijn ook een paar ouders
en meester Daan (student in groep 8) actief aanwezig geweest.
Hiervoor speciale dank!
Fred Eissing.

Kom in actie voor de tijger
De tijger is krachtig en sterk. Toch heeft hij onze hulp hard nodig!
100 jaar geleden waren er nog 100.000 wilde tijgers. Stropers doden ze om
medicijnen en andere producten van te laten maken. En omdat mensen steeds
meer huizen, wegen en fabrieken bouwen, wordt hun bos steeds kleiner.
Om de tijger te beschermen is er geld nodig. Daarom
voer ik actie! Ik ga flessen inzamelen met de hele school.
In de groepen 3 tot en met 8 en de SLB BB groep kom ik
een grote zak brengen. Daar kunnen de kinderen lege
statiegeld flessen in doen.
Ik ga ze vertellen dat de tijger bedreigd wordt en dat we hem moeten helpen.
En de groep die de meeste flessen inzamelt krijgt van mij een prijs.
De inzamelactie duurt van 9 april tot en met 16 april.
Ga voor meer informatie naar rangers.wnf.nl
Isaura groep 6/7

