jaargang 26, nummer 15 17-04-2019

Beste ouders/verzorgers,






Wist u dat…

onze leerlingen uit de groepen 8
Route 8 hebben gedaan?

dit een andere eindtoets is dan de
CITO toets is?
dat deze toets adaptief is
ook andere zaken toetst als werkhouding,
doorzettingsvermogen en leren leren?
dit een reëel beeld geeft van het niveau van
de leerlingen?
het advies van de leerkrachten nu nog altijd
leidend is?

Koningsspelen…

Afgelopen vrijdag hebben we weer op een sportieve
manier de Koningsspelen ingevuld. De leerkrachten
van de groepen 1-2 hadden een gevarieerd
spelparcours uitgezet op het schoolplein. De
middenbouw mocht naar de voetbalvelden toe en de
bovenbouw is naar de het Olympisch Stadion gegaan.
Overal waren uitdagende sport en spelactiviteiten
georganiseerd. Het plezier en het sportieve samenzijn
spatten er vanaf. Iedereen bij deze hartelijk bedankt
voor het meehelpen organiseren en uitvoeren.
Groep 8 kleurt 4 mei…
Op zaterdag 4 mei 2019 organiseert “LPK
Cantemus Dominum” het jaarlijkse 4 mei
Herdenkingsconcert in de Augustinuskerk vlak
naast onze school.
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De
leerlingen van groep 8 maken 10 kleurrijke banners,
die de 10 kolommen in de kerk zullen opsieren met
hun tekeningen en gedachten over het thema. Het
thema van dit concert is
'Blijf mij nabij.' Getuigenissen van onze bevrijders,
75 jaar na D-day. Op 6 juni dit jaar is het precies 75
jaar geleden dat de invasie op de stranden van
Normandië het einde van de Tweede Wereldoorlog
inluidde. Alleen al op de eerste dag, D-day,
kwamen naar schatting 156.000 soldaten uit
de Verenigde Staten, Canada en het Verenigd
Koninkrijk naar Europa om hier te strijden voor de
vrijheid. Eind augustus 1944 waren ongeveer
425.000 geallieerde slachtoffers te betreuren.
Tijdens het Herdenkingsconcert worden klassieke
koormuziek en werken voor strijkkwartet
afgewisseld met persoonlijke getuigenissen van
soldaten en hun dierbaren. Daarmee krijgt het grote
aantal doden en gewonden van D-day een vertaling
naar de menselijke maat en naar de gevolgen voor
de levens van zovelen. Op het programma van het 4
mei-Herdenkingsconcert staan de volgende werken:
Abide with me van W. Monk,
Lux Aeterna en They are at rest van E. Elgar,
Wie lieblich sind deine Wohnungen uit Ein
deutsches Requiem van J. Brahms,
Never wheather beaten van C. Wood,
Hör mein Bitten en Psalm 42 Wie der Hirsch schreit
van F. Mendelssohn-Bartholdy.
De St. Augustinuskerk wordt vanaf 19.30 uur
opengesteld om bezoekers de gelegenheid te geven
stil te staan bij de oorlogsslachtoffers die op 4 mei
worden herdacht. De Nationale Herdenking op de
Dam kan op een groot scherm in de kerk worden
gevolgd. Het concert start om 20.45 uur en duurt tot
21.45 uur. Een groot aantal gastzangers uit onze
buurt versterkt LPK Cantemus Dominum. Tevens
werken mee aan het programma sopraan Bobbie
Blommesteijn, het Dostojevski Strijkkwartet en
organist Chris Bossano. Het geheel staat onder
leiding van dirigent Herman Paardekooper.
Met vriendelijke groeten,
Richard Nieuwenhuizen, koorlid
06-53645611
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Viering Koningsdag in Villa Randwijck…

Het is bijna Koningsdag. En dat wordt natuurlijk,
evenals voorgaande jaren, gevierd bij Villa
Randwijck met de inmiddels bekende
vrijmarkt voor jong en oud(er) van 09.00-13.00
uur. Zoek je spullen maar vast bij elkaar om deze
dan te verkopen. Van te voren je plaats afplakken
op het plein mag! Voor de allerkleinsten is er een
springkussen. De oudere kinderen kunnen
van 10.00-12.00 uur weer in grote waterballen
proberen over het water te lopen. Dit kost € 2 voor
± 5 min. Café de Villa is open van 09.00-13.30 uur
voor koffie, thee en limonade.
Bij slecht weer vieren we Koningsdag in Villa
Randwijck. Info: welkom@villarandwijck.nl of bel:
06-2042 0989
Adres: Catharina van Clevepark 10
Tot ziens op Koningsdag!
Het Villa Randwijck team
Mattheus Passion...
Na maanden oefenen met zowel kinderen, als
ouders, koorleden met begeleiding vanuit het
concertgebouw, vond woensdag 17 april een
prachtig mooi klassiek optreden van de Mattheus
Passion plaats op school. Woensdagochtend vond
de generale repetitie plaats voor leerlingen van de
groepen 5-8. In de avond trad het geheel op voor
ouders en andere genodigden. We zijn enorm trots
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op dit bijzondere optreden
waarin het verhaal van Christus op een klassieke
wijze ten gehore is gebracht.

Kleuterfeest…
Aan het einde van het schooljaar was er altijd het
kleuterafscheid. De oudste kleuters vierden met
elkaar een feestje om samen als nieuwe groep 3-ers
hun schoolcarrière voort te zetten. De naam
kleuterafscheid verandert in het kleuterfeest. Dit
feestje behoudt hetzelfde karakter maar krijgt een
iets andere vormgeving. Het feest wordt meer
ingebed in het cultuurbeleid van de kleuters, want
ook de jongste kleuters worden meegenomen in de
voorbereiding (niet in de uitvoering). Tevens vindt
het niet meer aan het eind van het schooljaar plaats,
maar is de datum naar voren geschoven. Het feest
staat nu ingepland voor woensdag 22 mei van
16.00uur tot 17.00uur en is expliciet voor
genodigden. Daarna is er nog een kort gezellig
samenzijn in de kleutergroepen met kleuters en
genodigde ouders. Ouders van oudste kleuters! Zet
u deze datum even vast in uw agenda! Wij kijken
erg uit naar dit leuke feest.
Fijne meivakantie gewenst…

Wij wensen u en uw gezin een heerlijke
meivakantie toe!
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Belangrijke data…









do 18 apr t/m zo 5 mei vakantie…
ma 6 mei school start stipt om 8.30u
ma 13 t/m do 16 mei A4D…
do 30 mei Hemelvaart; kinderen zijn

vrij…
vr 31 mei kinderen zijn vrij…
ma 10 jun 2e Pinksterdag; kinderen zijn vrij…
do 13 jun 2e rapport mee…
ma 17 en di 18 start advies gesprekken gr 7…

Met vriendelijke groet,
Jeanette Voogt en Reina Atteveld, (directie)
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