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Belangrijke data
Dinsdag 4 april:
Vrijdag 7 april:

Studiemiddag; alle kinderen vanaf 12.00u vrij
Nieuwsbrief 4

Tennis bij Tachys
Wij, de paarse Rozen, gingen woensdagochtend naar Tachys. Tachys is een tennisvereniging gelegen
aan de Kerkstraat in Nijmegen. Daar kregen we les van Lennard en juf Marijke. Lennard geeft les aan
kinderen die tennis willen oefenen. Marijke mocht meehelpen. Zij geeft les op onze school aan de
rode Rozen en ons geeft zij gymles op de woensdagmorgen.
Onze klas ging eerst een warming up doen, daarna gingen we beginnen met tennis. Als eerst gingen
we een wedstrijd spelen. We hadden 2 teams namelijk oranje en paars. Iemand van paars speelde
tegen iemand van oranje. Als bijvoorbeeld paars gewonnen had, dan ging degene van paars naar het
paarse team aan de kantlijn, en degene van oranje bleef staan op het veld en dan kwam er iemand
van paars verder spelen. Als je gewonnen had, mocht je een pionnetje op een stapeltje leggen voor
je team. Daarna deden we hetzelfde maar dan met 7 punten en moesten we startpunten gooien met
een dobbelsteen. Als degene gewonnen had dan gingen ze allebei naar hun team en toen gingen we
weer naar school. Het was een leuke les.
Pien en Isabela, De paarse Rozen
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Sponsorloop

Donderdag 13 april vindt weer de jaarlijkse paasactiviteit plaats op de Lanteerne. Dit jaar zullen de
kinderen middels een sponsorloop, geld verdienen voor onze goede doelen. De kinderen van de onderbouw zullen tussen 12.30 en 13.00 zoveel mogelijk rondjes lopen in de Florence Nightingalestraat
en Henri Dunantstraat. De midden- en bovenbouw starten om 13.15 en hebben tot 14.00uur de tijd
om zoveel mogelijk geld bijeen te lopen. Dit lukt het best als zij aangemoedigd worden door zoveel
mogelijk mensen! Noteert u dit dus alvast in de agenda? Let op: de Henri Dunantstraat wordt daarom afgesloten van 12.15 tot 14.00uur.
Deze week hebben alle kinderen een sponsorkaart mee naar huis gekregen. Het is de bedoeling dat
zij sponsors zoeken; vaders, moeders, opa’s en oma’s, ooms, tantes, buren, etc. De kinderen kunnen per rondje gesponsord worden maar het is ook mogelijk een bepaald bedrag in te vullen. Tijdens
de sponsorloop is er op het schoolplein koffie, thee en limonade te koop. Ook de opbrengst hiervan
gaat naar de goede doelen. Na de sponsorloop hebben de kinderen tot 11 mei a.s. om het geld op te
halen en in te leveren bij de stamgroepleerkracht.

Opbrengst paasactiviteit
Het verdiende geld gaat naar twee goede doelen:
1. Pondok si Boncel, een kindertehuis in Indonesië, gerund door de Dominicanessen. Wij hebben
altijd deze verbinding vastgehouden, omdat onze school in het verleden door de Dominicanessen gesticht is.
2. Stichting Puur Clownen, een stichting die zich inzet voor alle mensen voor wie contact maken
niet meer vanzelfsprekend is.
Daarnaast is een deel voor onze eigen school bestemd. Hiermee worden speciale aankopen gedaan
die anders niet gefinancierd hadden kunnen worden en uiteraard bedoeld zijn voor de kinderen.
We hopen een geweldig bedrag op te halen!
Alvast hartelijk dank voor ieders inzet!

Zwemmen op een studiedag
Als er bij ons een studiedag is, kunnen de kinderen komen zwemmen voor slechts € 2,00 p.p. (i.p.v.
€ 5,30) in Sportfondsenbad Nijmegen-West. Het recreatie bad is geopend vanaf 10.00 uur en de kinderen mogen zo lang blijven als ze willen. Ook is er altijd iets leuks te doen; stormbaan, loopmat of
andere leuke activiteiten. Er zijn wel een paar aandachtspunten, deze hebben te maken met veiligheid. Kinderen tot 7 jaar én kinderen die nog niet in het bezit zijn van het zwemdiploma A van de
NRZ/NPZ kunnen alleen komen zwemmen met een betalende en meezwemmende volwassene. Deze
begeleider betaalt het reguliere tarief. Kinderen die nog geen zwemdiploma A hebben dienen tevens
armvleugels te dragen.

