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Beste ouders,
Op woensdag 13 maart hield de school open muzieklessen
voor al haar ouders. De kinderen konden vol trots laten zien
waar ze de afgelopen weken aan hadden geoefend en de
ouders kregen een goed beeld van de muzieklessen van hun
zoon/dochter. Voor ons als team was het erg mooi om te zien
dat er een grote opkomst van ouders was: het toonde de
betrokkenheid van onze ouders bij ons onderwijs op school!

Belangrijke data
20 maart
Lente-ontbijt
Wandelen voor water
2 april
Studiedag
alle leerlingen vrij
16-17-18 april
Cito eindtoets groep 8
19 april t/m 3 mei
Meivakantie

Ziekmelden
Graag per app
(vóór kwart over 8)
op nummer 06 49 778 728

Wachtlijst

A.s. woensdag 20 maart gaan we na het lente-ontbijt met
elkaar lopen voor een goed doel. We hopen weer op een
grote betrokkenheid en opkomst van onze ouders: meelopen
met een groepje leerlingen of aanmoedigen langs de route..
Mogen we ook op uw komst rekenen? Tot dan!
Natasja Heuwer, directeur

De school kan geen nieuwe
leerlingen aannemen voor
de groepen 2 t/m 8.
U kunt uw kind wel op een
wachtlijst laten plaatsen.

Uw kind 3 jaar?
Maakt u vrijblijvend een
afspraak voor een
rondleiding op
directie@montwildzang.nl
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Lente-ontbijt op woensdag 20 maart 2019
Woensdag 20 maart vieren we de lente met een gezellig lenteontbijt. Alle kinderen maken voor
een klasgenoot een mooi versierde doos met daarin een heerlijk ontbijtje. De kinderen hebben
allemaal een invulblaadje ingevuld en iedere leerling regelt een ontbijtje voor een ander. Zo
zorgen we er samen voor dat iedereen een lekker ontbijt heeft.
Na afloop van het lente-ontbijt gaan we WANDELEN VOOR WATER
Leren over het belang van veilig drinkwater én kinderen in ontwikkelingslanden helpen? De
Wildzang doet mee aan Wandelen voor Water, de leerzame sponsorloop die elk jaar
plaatsvindt rond VN Wereld Water Dag in maart. Elke klas heeft een gastles gekregen en
woensdag 20 maart gaan we vijf kilometer wandelen met een rugtas gevuld met zes liter
water. Voor de jonge kinderen is dit uiteraard aangepast op hun lichaamsgewicht. Zo ervaren
ze wat hun leeftijdsgenoten in ontwikkelingslanden vaak meemaken. Leerlingen laten zich
sponsoren en zo helpen ze de kinderen in ontwikkelingslanden aan veilig drinkwater en sanitair.
De start is om ongeveer 9.30 uur.
Leerlingenraad 2019
Met trots presenteren wij jullie de leerlingenraad van 2019:

Anuary, Olivia, Hamza, Jadil, Delila, Manal, Nick. Rosalie, Cherony
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Opgeven voor de Avondvierdaagse
De avondvierdaagse is dit jaar van dinsdag
11 tot en met vrijdag 14 juni 2019. Ook De
Wildzang loopt weer mee!
Op maandag 25, woensdag 27 en vrijdag
29 maart kun je je op school bij de ouders
van het OOG inschrijven. Zij zitten dan van 8.15-8.30 uur in de
middenruimte. (neem wel gelijk het inschrijfgeld van 6 euro mee)
(meer informatie staat op Klasbord)
Bereikbaarheid
Nieuwe regels pauze
We hebben nieuwe pauzetijden: de groepen 3 t/m 8 hebben
voortaan pauze van 10.15-10.30 uur en van 12.15-12.45 uur.
We hebben vanaf maandag 25 maart ook nieuwe pauzeregels.
Deze worden uitgebreid met de leerlingen doorgenomen en
zullen overal zichtbaar in de school hangen. U ontvangt hier nog
aparte informatie over.

Telekids Hou ‘t schoon
De redactie van het programma Hou ’t
schoon nodigt de leerlingen van De
Wildzang (groepen 5 t/m 8) uit om mee
te doen aan hun televisieprogramma.
De spelshow Hou ’t Schoon – De
Afvalrace komt namelijk naar Lelystad!
De gemeente heeft het programma uitgenodigd omdat zij een
schone leefomgeving en het belang daarvan erg belangrijk vindt.
Op zaterdag 4 mei a.s. vinden de televisie-opnamen plaats.
Alleen kinderen die woonachtig zijn in Lelystad en die 8 jaar of
ouder zijn, kunnen zich aanmelden.
Je kunt je aanmelden via de website: www.houtschoon.nl

Het is belangrijk dat we u
goed kunnen bereiken met
informatie vanuit school,
maar ook in noodgevallen.
Als er bij u een
telefoonnummer of
emailadres wijzigt, wilt u dit
dan doorgeven aan
jufsabine@montwildzang.nl

STUDIEDAGEN
Voor dit schooljaar hebben
we de volgende
studiedagen vastgesteld en
zijn alle leerlingen vrij:
dinsdag 2 april
woensdag 26 juni

Schoolreisje
Maandag 20 mei

Meer informatie is te vinden in de bijlage.
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