
Coole DJ-workshop voor bovenbouw! 
D e k o m e n d e 
maanden to t 
a a n d e 
zomervakantie 
g a a n o n z e 
k inderen van 
a l l e g ro e p e n 
v e e l p l e z i e r 
b e l e v e n a a n 
diverse culturele 
activiteiten in 

nauwe samenwerking met Ateliers Majeur. 

Zo hadden vorige week onze groepen van de bovenbouw een DJ-
workshop. Met professionele apparatuur kregen ze de beginselen 
voorgeschoteld om als DJ aan de slag te gaan. Superleuk om je 
eigen 'list' samen te stellen en verschillende samples te maken! 
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Woensdag 22 maart Open Huis op  
Van Maasdijkschool! 

Volgende week woensdag 22 maart hebben wij Open 
Huis! Anders dan voorgaande jaren, willen wij onze 
school niet alleen openstellen voor nieuwe ouders, 
maar ook voor onze bestaande ouders.


Jullie kunnen gewoon de klassen binnenlopen voor 
onze open lessen op de volgende tijden:


- Groepen 1 en 2: van 8.30 - 9.30 uur; 
- Groepen 3 t/m 8 van 8.30 - 12.00 uur. 

Uiteraard zijn ook pakes, beppes, oma's en opa's van 
harte welkom om hun kleinkinderen aan het werk te 
zien op de Van Maasdijkschool.


Komt allen, de koffie staat klaar!



Kinderen spelen mooie wedstrijden op het 
Cruyff Court! 
Het blijft bijzonder dat er overal ter wereld voetbalveldjes 
zijn van wellicht de meest beroemde Nederlander ooit. 
Ook in Heerenveen is zo'n Cruyff Court aangelegd en 
vorige week woensdag speelden onze groepen 7 en 8 
(meisjes en jongens) hun wedstrijden om de kleuren van 
onze school te verdedigen. En dat deden ze met veel 
stri jdlust! Er werden wedstri jden gewonnen en 
gelijkgespeeld. Ook zaten er wedstrijden tussen die verrassend veel deden denken aan 
SC Heerenveen - Ajax van gistermiddag. Tja, je kunt niet alles winnen, maar aan het 
plezier en de inzet lag het in ieder geval niet. Dank aan alle hulptroepen!


Gitaristen live on stage! 
Al enkele weken is de Vleugel de oefenruimte 
voor onze gitaristen van groep 4 t/m 8 onder 
leiding van onze muziekmeester Jasper.


Op maandag 27 maart geven al onze 
muzikanten een open optreden voor alle 
kinderen en ouders!


Het muziek spektakel begint om 

13.30 uur en zal tot ongeveer 14.00 uur 
duren.


Dus alle ouders zijn van harte welkom in de 
Vleugel om de artiesten live te aanschouwen.


 
Don't you dare miss it!



Mindfulness in groep 8... 
Veel onderwerpen hebben 
de kinderen van groep 8 
r e e d s g e h a d i n h u n 
s c h o o l c a r r i è r e , m a a r 
mindfulness hoorde daar 
nog niet bij. Tot vorige week.

Onze kinderen waren er 
serieus mee bezig om zich 
bewust te zijn van het hier en 
nu. Trainen om je bewust te 
zijn van wat je voelt en wat je 
ervaart. Het is een training 
van je bewustzi jn. Hier 
kunnen kinderen van hun 
leeftijd veel aan hebben. 

Kleuters in de ban van gezond blijven! Wat zijn ze enthousiast gemaakt voor het nieuwe thema 
"Hoe blijf ik gezond?" door juf Myrthe en juf Esther. Want zij deden een toneelstukje over 'ziek zijn'. Juf 
Esther was bijzonder verkouden want er kwam op een gegeven moment drakensnot tevoorschijn! Afijn, 
een en al leukigheid dus. Vervolgens gingen ze met veel plezier werken aan het thema. Daarna was het 
prima toeven op het plein met de sneeuw! 

Denken jullie nog even aan de 
schoonmaakavond vanavond? Het begint 

om 19.15 uur voor de achternamen  
A t/m M.

De volgende nieuwsbrief verschijnt op  
vrijdag 24 maart.  

A.s. maandag is het huidige Ouderportaal 
gesloten en is het nieuwe (Parro) in werking.


