Regel van de maand
Elke maand staat er in elke groep één van de 8
schoolregels centraal. De regel van de maand
maart is:
Wij zorgen samen voor onze omgeving
Deze schoolregel zal zichtbaar gemaakt worden in
“De Terpstraboom”.

Vriendschapsweek
Vorige week was het de vriendschapsweek. In alle
groepen is er aandacht besteedt aan het geven van
complimenten, het herkennen en benoemen van
elkaars kwaliteiten en onderwerpen als doorzetten
en niet opgeven. Er zijn verschillende werkvormen
rond deze thema’s gedaan en in de hal bij groep
3/4 kunt u de nieuwe schilderijen met spreuken
bewonderen.

gymzaal en op het schoolplein van de
Terpstraschool. De groepen 5 t/m 8 gaan samen
met de leerlingen van de Rehobothschool naar de
sportvelden van S.V. Loosdrecht.
In de aparte brieven bij de maandkrant vinden jullie
meer informatie over beide evenementen en over
hoe je kunt opgeven om te helpen. We willen nu
alvast zeggen dat iedere hulp heel erg wordt
gewaardeerd. Samen kunnen we er wat moois van
maken voor onze kinderen!
Tot slot, alle kinderen die meedoen met het
schoolvoetbal, heel veel succes en fijne paasdagen
gewenst!
De Activiteitencommissie
Sharissa, Martiene, Marieke, Sandra, Marjolein,
Sandra, Suzanne, Saskia, Samantha & Yvette

Schoolvoetbaltoernooi
Op zaterdag 31 maart zal er in Hilversum en
omstreken het jaarlijks Schoolvoetbaltoernooi 2018
gehouden worden. De Terpstraschool heeft vijf
teams kunnen inschrijven. We wensen kinderen en
begeleiders veel succes en uiteraard is iedereen
die wil komen aanmoedigen van harte welkom!

Cito Eindtoets voor groep 8
Dit schooljaar wordt voor de eerste keer een
andere eindtoets basisonderwijs afgenomen. Het
betreft de diatoets. Deze toets is digitaal en duurt
slechts 1 ochtend. Op woensdag 18 april zal deze
toetsing plaatsvinden. In januari hebben we een
proeftoets gemaakt met de leerlingen van groep 8,
zodat iedereen weet hoe de ochtend zal verlopen.
De ouders van kinderen uit groep 8 hebben
hierover al eerder informatie gekregen. Op deze
ochtend zal groep 8 apart zitten, zodat de
leerlingen hun volle aandacht kunnen richten op de
vragen. Het is van belang, dat de kinderen deze
dag uitgerust op school komen. We hopen, dat u
daar in uw planning rekening mee wilt houden.

Nieuws van de AC
Het is even wat rustiger geweest maar we gaan er
weer volop tegenaan de komende tijd en daar
hebben we jullie hulp weer hard bij nodig!
Op vrijdag 20 april worden de Koningspelen
georganiseerd. Alle kinderen gaan meedoen met
een sponsorloop om oud leerlinge Sara Vonk te
steunen bij haar deelname aan de Alpe d’Huez,
met als doel een bijdrage te leveren aan de strijd
tegen kanker.
Op woensdag 23 mei is het sportdag! Voor de
groepen 1 t/m 4 vindt de sportdag plaats in de

De jaarlijkse Avondvierdaagse: de
paden op, de lanen in….!
De Avondvierdaagse wordt dit jaar gelopen van
maandag 14 mei tot en met donderdag 17 mei.
Loopt uw kind, samen met veel van z’n
klasgenootjes, ook gezellig mee? En wellicht wilt u
een groepje kinderen begeleiden?
Binnenkort ontvangt u, via uw kind, meer informatie
over de Avondvierdaagse. Bij deze informatiebrief
zit ook een aanmeldingsstrookje. Inschrijving zal
plaatsvinden op dinsdag 3 en woensdag 4 april.
De leerlingen vanaf groep 3 kunnen meelopen met
de 5 km. Vanuit het schoolteam zal er elke avond
iemand aanwezig zijn. Aangezien het aantal
teamleden beperkt is, doen we dit dus bij de 5 km.
Kinderen vanaf groep 6, die liever de 10 km lopen,
kunnen zich daarvoor opgeven. Via ouders wordt
de begeleiding hiervan geregeld. Wij hopen dat
weer veel kinderen zich van hun sportieve kant
laten zien! Houd u de verdere berichtgeving in de
gaten?
De Activiteitencommissie
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Verjaardagen in april:
3 Stijn van de Bunt
16 Tenera Koroma
18 Jacky Krijnen
19 Gino Bertrand
24 Joël Doekes
Lisa Kieft
25 Linde van de Bunt
27 Fadi Numier
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