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Beste ouders/verzorgers,
Wist u dat…










 groepen 3 naar het Rijks museum
zijn geweest?
 kleutergroep de Tulp judoles heeft
gekregen van een Judoka vader?
Groep 4b een interessant bezoek heeft gehad
van de politie?
dezelfde agenten ook bij de kleuters zijn
langs geweest?
kleutergroep de Klaproos de Lente opzocht in
Elsenhove?
de groepen 3 het Teddybear Hospital bezocht
hebben?
groep 4a moeilijke Tangram puzzels maakt?
de juffen zonder de kinderen naar Nemo zijn
geweest?
Groep 5a ook veel van geld weet door de
gastles van een Geld vader?
U altijd belangrijke en leuke informatie op de
website kunt vinden?

Raad de jarige…

Koningsspelen…

Volgende week op vrijdag 24
april vinden de
Koningsspelen plaats. U heeft
van meester Niels al bericht
ontvangen hoe die dag er
voor de verschillende
groepen van school uit zal gaan zien. We hopen
natuurlijk op zonnige, sportieve en Koninklijke
spelen. Wilt u begeleiden, meld u dan bij leerkracht
en/of klassenouder. Wilt u aanmoedigen of gewoon
genieten van sport, sportief gedrag en plezier
makende kinderen, ga dan langs de lijn staan!
Figuranten gezocht door Bindfilm…

Figuratiecoördinator
Jantje Bouman zoekt
figuranten voor de film
Koningsdag. De film die gemaakt wordt, speelt
zich af op koningsdag. Op een bruisende
vrijmarkt verkoopt de elfjarige Younes de autoonderdelen van zijn vader. De dag begint
feestelijk, maar als het volkszangertje Kelvin en
zijn vader arriveren, slaat de sfeer plotseling
om. Tussen Younes en Kelvin ontstaat een
stille strijd, die ze niet alleen met elkaar voeren,
maar ook met hun dominante vaders. Terwijl de
dag in het Amsterdamse park verstrijkt
ontdekken de twee jongens, die aanvankelijk zo
verschillend leken, dat ze eigenlijk lotgenoten
zijn.
Met vriendelijke groet,
Jantje Bouman, Figuratie coördinator
www.bindfilm.nl +31 20 364 0030

Een deel van het team op de foto met 25 ballonnen,
maar wie is er nou 25 jaar geworden? Die leerkracht
staat niet op de foto. Wie oh wie is onze Benjamin?
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Start van de een schooldag….
Heeft u het al gemerkt? Veel kinderen
zijn altijd op tijd in school en in de
klas. En daarom kunnen veel
leerkrachten op tijd starten met de
lessen. Een goede zaak die wij met z’n
allen bereikt hebben. Zo is de rust na de dagelijkse
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intocht van heel veel mensen snel weer in school
gekeerd. En dat bevordert het leren optimaal. Dank
u wel! Komt uw kind toch nog wel eens aan de late
kant? Let er dan op of zijn/haar entree niet storend
werkt op de lessituatie. Let hierbij ook s.v.p. of het
afscheid nemen op dit te late moment nog wel
passend is. Of… kom gewoon op tijd!
Onze meneer Willem in het zonnetje…
Benieuwd naar de belevenissen
van onze conciërge?
Meneer Willem is geïnterviewd
voor de ASKOfette.
Kijkt u maar even hier.
Bericht van Villa Randwijck…
MAANDAG 27
APRIL
KONINGSDAG
TIJD: 09.00 - 16.00
uur
Randwijck kleurt op maandag 27 april weer
ORANJE! Tijdens deze tweede Koningsdag is er
voor iedereen weer een vrijmarkt op en rond het
schoolplein van de Roelof Venemaschool,
Catharina van Clevepark 10.
Ruim de kasten maar vast op en regel dozen bij AH!
Open podium:
Wanneer kinderen (of ouders) een liedje willen
zingen, eventueel met eigen begeleiding,
spectaculaire danspassen willen vertonen of andere
knappe kunsten willen doen voor het vermaak van
iedereen, ben je van harte uitgenodigd!
Tot ziens op Koningsdag, de koffie staat klaar!
Het Villa Randwijck team
Tweede berichtje van Villa Randwijck…
WOENSDAG 29 APRIL
Start van training 'Leren
leren': bereid je voor op de
brugklas! (8 keer, 29 april
t/m 24 juni); tijd: 18:30 19:30 uur. Op initiatief van buurtbewoonster Karin
Starren, pedagoog en intern begeleider op een
basisschool start de training 'leren leren'. Deze
training is bedoeld voor kinderen met een havoadvies of hoger. Over een paar maanden maken
kinderen van groep 8 de grote stap naar de
middelbare school. Dit betekent nieuwe vrienden,
vakken, leraren én meer huiswerk. Hoe leer je nu
stukken tekst en vreemde woordjes uit je hoofd, of
hoe maak je aantekeningen? Ze krijgen door deze
training inzicht in manieren van leren (zoals
samenvatten, studiekaarten maken, mindmappen) en
worden zo bewust van hun eigen leerstijl. De
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kinderen krijgen soms huiswerkopdrachten om thuis
te oefenen met de nieuwe vaardigheden. Ouders
krijgen na afloop van deze training een korte
eindevaluatie over hun kind.
De training bestaat uit 8 bijeenkomsten op
woensdag van 18:30 - 19:30 uur in Villa
Randwijck. De training start op 29 april en eindigt
op 24 juni. Vanwege de meivakantie is er géén les
op 6 mei. Er is plek voor maximaal 8 kinderen. De
kosten bedragen 75 euro per kind.
U kunt uw kind inschrijven via e-mailadres:
welkom@villarandwijck.nl
Voor meer informatie over de training:
lerenleren.trainingrandwijck@gmail.com
Belangrijke data…














di 21 apr t/m do 23 apr gr 8
Cito Eindtoets

vrij 24 apr Koningsspelen…

ma 27 apr Koningsdag…
di 28 apr t/m vrij 1 mei kamp groepen 8…
ma 4 mei t/m vrij 15 mei Meivakantie…
ma 18 mei t/m do 21 mei Avond4daagse…
ma 25 mei 2e Pinksterdag…
ma 16 jun en di 17 jun startadviesgespr gr 7…
do 18 jun kleuterafscheid voor genodigden…
di 23 jun afscheidsavond gr 8a voor
genodigden…
woe 24 jun afscheidsavond gr 8b voor
genodigden…
do 25 jun 2e rapport…
vr 26 jun Eindfeest…
vr 3 jul tot 12.00u

Met vriendelijke groet,
Eva de Beijer-Kock, Françoise Blaauw, Ivica
Timman-Grobben (teamleiders) en Reina Atteveld
(directeur)
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