NIEUWSBRIEF
CBS BOTERDORP

vrijdag 8 maart 2019

CBS Boterdorp
De Zilverspar 14
2661 AP Bergschenhoek
010-5214555
www.cbsboterdorp.nl

info@cbsboterdorp.nl

KONINGSSPELEN – HULPOUDERS GEVRAAGD!

Beste ouders,
Op vrijdag 12 april 2019 houden wij onze jaarlijkse Koningsspelen!
De ochtend start om 8.30 uur en eindigt voor alle kinderen om 12.30 uur.
Schrijf deze tijden dus alvast goed in uw agenda!
We zijn hard op zoek naar ouders die willen helpen bij de verschillende onderdelen.
Voor de onderbouw (groep 1/2/3) houdt het in dat u mee loopt met een groepje en
dit groepje begeleidt bij de verschillende spellen.
Voor de middenbouw (groep 4/5/6) en bovenbouw (groep 7/8) houdt het in dat u bij
een vast onderdeel/spel staat gedurende de gehele ochtend. Het grootste gedeelte
van deze onderdelen zijn teamsporten. Het is de bedoeling dat, als er genoeg
ouders zijn, u in tweetallen het spel/het groepje begeleidt.
We hopen van harte dat u mee wilt doen aan deze sportieve en gezellige ochtend.
Om de koningsspelen tot een mooi succes te maken, hebben we uw hulp hard
nodig!
Dus mocht u kunnen, geeft u zich dan snel op via een mail naar
kdebree@spectrum-spco.nl.
Zet hier duidelijk bij of u bij de bovenbouw, middenbouw of onderbouw wilt helpen.
Nadat u zich heeft opgegeven volgt nog verdere informatie. Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet,
De sportdagcommissie

SCHOOLTAFELTENNISTOERNOOI
In de voorjaarsvakantie hebben een aantal van onze leerlingen meegedaan aan een
schooltafeltennistoernooi.
Jurre is hierbij derde geworden in de categorie groep 8.
Gefeliciteerd, Jurre! Heel goed gedaan!

STAKING 15 MAART!
Volgende week vrijdag, 15 maart, is er een landelijke stakingsactie in het onderwijs. Hierover
heeft u in de nieuwsbrief van 15 februari al informatie kunnen lezen.
Een aantal van de leerkrachten van Boterdorp zal hier ook aan meedoen. Bij deze herinneren wij
u eraan dat dit voor onze school betekent dat de leerlingen van groep 2/3 en van groep 7
volgende week vrijdag geen les hebben.
De leerlingen van de andere groepen verwachten wij wel gewoon op school.
De groepen van de stakende leerkrachten worden op deze dag niet door school opgevangen,
daarom zult u als ouders zelf een oplossing moeten vinden.
Wij hopen uiteraard op uw begrip.

PASEN OP BOTERDORP
Maandag 11 maart start de Veertigdagentijd, de tijd voor het Paasfeest, ook op school.
Tot het Paasfeest, op 18 april 2018, zullen we elke maandag een weekopening hebben met de
hele school. Zo leven we de komende weken met de kinderen toe naar het Paasfeest.
Het thema dat we daarbij volgen is: ‘PAK MIJN HAND’. Het zijn woorden die Jezus misschien wel
vaak gebruikt heeft: Pak mijn hand, dan help ik je. Ik help je uit je verdriet, je zorgen en je pijn.
Pak mijn hand maar, dan breng ik je verder.
De woorden ‘pak mijn hand’ zijn een uitnodiging, een belofte. Maar je kunt ze ook op een andere
manier zeggen. Als je zelf in de problemen zit, kun je deze woorden gebruiken als een vraag.
Misschien zelfs als een gebed: Pak mijn hand, laat me niet alleen.
Op donderdag 18 april vieren we dan het Paasfeest, aansluitend lunchen we in de klassen.
U hoort hier van de groepsleerkracht meer over.

AVONDVIERDAAGSE
Ook dit jaar zal er weer een avondvierdaagse worden georganiseerd. Het is de 24ste editie van de
avondvierdaagse in Berkel en Rodenrijs.
U kunt de data ervan alvast in uw agenda zetten; het evenement gaat dit jaar plaatsvinden van
dinsdag 25 juni t/m vrijdag 28 juni 2019.
Over enige tijd ontvangt u via school verdere informatie.

SAMENLOOP VOOR HOOP LANSINGERLAND
Onderstaand bericht ontvangt u van de stichting Samenloop voor Hoop
De stichting nodigt alle kinderen uit mee te doen aan de acties voor de KinderLoop voor Hoop,
met als goede doel het KWF.
Er is veel te doen! Dus leest u vooral via de hyperlink verder op de website van de stichting.
https://www.samenloopvoorhoop.nl/alle-samenlopen/zuid-holland/lansingerland/kinderloop-lansingerland/

BIDDAG
Onderstaande bericht ontvangt u vanuit de Hervormde Kerk te Bergschenhoek
Woensdag 13 maart is er om 14.00 uur een Kinderdienst in de Hervormde kerk in
Bergschenhoek. Een vrolijke dienst om Gods zegen te vragen voor het komend seizoen, dat
alles weer mag groeien en bloeien, dat we naar school en kerk kunnen gaan. Gods zegen en
hulp hierbij is onmisbaar.
Een muziekbandje van kinderen helpt ons met het zingen van kinderliederen.
Kom je ook? Van harte welkom!

BOTERDORP GOT TALENT!!!! A LOT OF TALENT!!!
Vandaag waren de finales van onze talentenjacht Boterdorp got TALENT! Het was een
fantastische dag en wat we al wisten is vandaag flink bevestigd: we hebben HEEL VEEL
TALENT in huis.
Bij de onderbouw zijn er prachtige, vrolijke en stoere optredens gegeven. Alle deelnemers waren
SUPER. De jury had het dan ook zwaar. De uitslag was als volgt:
Op nummer 3 – Meagan met een geweldig zangoptreden
Op nummer 2 – een stoere groep kleuterjongens als superhelden met een breakdance-optreden
Op nummerrrrrrrrrr 1 – Sanne en Sjani met een prachtig dansoptreden
En alle andere deelnemers zijn op een prachtige vierde plek geëindigd!
Bij de bovenbouw was de middag al even fantastisch en spannend, met zoveel talent op het
podium! Ook hier heeft de jury het moeilijk gehad om tot een oordeel te komen, maar ze kwamen
eruit:
Op nummer 3 – Vicky en Verena met een heel mooi zangoptreden
Op nummer 2 – de superlenige en elegante acrodames Isabel, Janne en Amber
Op nummerrrrrrrrr 1 – Noortje met een hilarische cabaretvoorstelling.
En ook hier eindigden alle andere deelnemers op een welverdiende vierde plek!
In Social Schools delen wij uiteraard een aantal foto’s met u, dit wil u namelijk niet missen!

