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 Reggio door groep 2/3 

 

Groep 2/3 is bezig met happy & healthy bij juf 

Leonie. Waar worden de kinderen blij van en wat is 

ook gezond? In groep 2/3 werd er besloten dat ‘fruit’ 

het antwoord moest zijn. Hieronder kunt u de 

‘happy’ fruitschalen met het ‘healthy’ fruit 

bewonderen.  

 
 
 
 
 
 

   

 
 
 

 Rots & Water door groep 7 
 
In groep 7 hebben de leerlingen bij Rots en Water 

een balansoefening gedaan. Hoe sta ik stevig en wat 

is het effect hiervan? Kan ik er zelf voor zorgen dat ik 

stevig sta, ondanks dat een ander tegenkracht biedt? 

De leerlingen beginnen de oefening met de Rots en 

Water groet; Rots, Water, Respect! De leerlingen 

moeten op elkaar kunnen vertrouwen. Ze kiezen zelf 

een leerling waarmee ze de oefening beginnen, later  

*Sta stevig, pak elkaars pols vast, leun naar achter! 

*Houd elkaar in balans, zorg dat je stevig staat 
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en.....los!  

 

Sta je stevig? Of  nog niet helemaal? 

Stevig (in je schoenen) staan is belangrijk, zowel 

letterlijk als figuurlijk!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Avondvierdaagse 

 

Van 4 t/m 7 juni vond de Bergse Avondvierdaagse 

plaats. Van onze school liepen er ruim 60 leerlingen 

mee. Omdat het KNMI code oranje had afgekondigd, 

werd de eerste avond afgelast.  
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Maar er bleven gelukkig nog 3 avonden over. Die 

waren heel gezellig. De laatste avond werden zoals 

gebruikelijk de medailles uitgereikt. 

 
Frans, voorzitter van onze oudervereniging met de medailles. 

 

 Taart voor groep 8 

 

Op donderdag 6 juni was er taart voor groep 8. 

Inmiddels is het een goede traditie dat we onze 

kanjers van groep 8 even in het zonnetje voor hun 

prestaties van de afgelopen jaren. Dat viel in goede 

aarde. 

 

 

                                        
 

 Wethouder op bezoek. 

 

Op donderdag 13 juni kwam wethouder van 

onderwijs Barry Jacobs op werkbezoek. Hij was 

onder de indruk van onze mooie, kleurrijke school.  

 

 Jeugdmonumentendag. 

 

Groep 6 heeft maandag 17 juni deelgenomen aan de 

Jeugdmonumentendag. We gingen verkleed terug in 

de tijd van de Middeleeuwen. Het was een 

onvergetelijke dag! We begonnen bij de Appelboom, 

waar een toneelstuk opgevoerd werd, daarna 

bezochten we het pesthuis. Vervolgens gingen we 

met behulp van een speurtocht naar de 

Gertrudiskerk, waar de kinderen uitleg kregen over 

het lopen van een processie. Daarna hebben we 

deelgenomen aan een Middeleeuwse dans en toen  
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eindelijk konden we in de schaduw genieten van ons 

lunchpakketje. Daarna hebben de kinderen broodjes 

gemaakt zoals ze dat in de middeleeuwen ook deden 

en als klap op de vuurpijl werd de jaarmarkt bezocht. 

Hier konden ze met behulp van een zevental 

dukaten allerlei koopwaar kopen. Moe maar voldaan 

keerden we rond half vijf terug op school. 

 
 

 IJsje eten 

 

Poeh….wat was het vorige week warm in de school. 

Op maandag draaiden we een normale lesdag. Om 

de leelringen een beetje te verkoelen hebben we ze 

getrakteerd op een waterijsje. Dat viel in goede 

aarde! 

 

 
 

 Groep 3 – Lekker afkoelen! 

Buiten is het warm en binnen…ook! Toch kunnen we 

lekker werken met ons eigen heerlijk, verkoelende 

voetenbadje! Wij houden van de zomer! Coole 

groetjes van groep 3. 

    
Mees, Asil en Max lekker aan het pootjebaden 
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 Onderzoeksvraag groep 3 

 

In het vierde thema, Happy & Healthy, zijn we op 

initiatief van de kinderen in de klas aan de slag 

gegaan met pakjes drinken en tussendoortjes. Ze 

hebben bij de Bergen op Schoondagen bezoek gehad 

van medewerkers van Sabic en hebben geleerd dat 

plastic niet goed is voor de natuur. Ze zijn een 

onderzoekje gestart. De vraag was: Hoeveel pakjes 

worden er op Marco Polo in 1 week gedronken? Het 

resultaat: 237 pakjes. Dat is dus gemiddeld per 

leerling 1 pakje per week. Dat klinkt niet heel veel, 

maar als ze zo allemaal bij elkaar staan, dan vonden 

de kinderen het er toch wel heel veel!  

 

 
Opbrengst pakjes in 1 week van heel de school 

 

Ook hebben ze onderzocht hoeveel suikerklontjes er 

in ieder pakje zitten. Dat is van sommige pakjes 

schrikbarend veel. Bijv. de pakjes yogi. Daar zitten 

wel 8 suikerklontjes in!  

 

Na de vakantie presenteren we het nieuwe bord, 

waarop u kunt zien hoeveel suiker er in de 

verschillende pakjes zit. Mocht u dan toch een pakje 

mee willen geven, kunt u uw keuze wellicht nog eens 

heroverwegen. 

 

Ook het begrip Gezonde Koekendag lag onder vuur 

bij de kinderen. Hun stelling was dat een koek als 

tussendoortje vaak toch ongezonder is dan andere 

‘hapjes’. Toch gebeurt het wekelijks dat er kinderen 

bij zijn met een ongezonde koek op school.  

 

De leerlingen hebben daarom voorgesteld Gezonde 

Koekendag te veranderen in Gezonde 

Tussendoortjes Dag! Op deze dag mogen dus ook 

andere gezonde tussendoortje. Zoals: een boterham, 

maar ook olijven, (ongezouten) noten zoals 

amandelen of walnoten, maar ook groente en fruit 

noemen veel kinderen als een geliefd tussendoortje. 

Dus volgend jaar is iedere woensdag: GEZONDE 

TUSSENDOORTJES DAG! 

 

  Afsluiting thema 4 

 

Vrijdag vond de afsluiting van thema 4 plaats. In het 

laatste thema hebben de kinderen dramalessen 

gehad van de combinatiefunctionarissen. Zo had 
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Groep 2 de emotiebus voorbereid. De chauffeur zit 

met een bepaalde emotie achter het stuur en de 

passagiers nemen de emotie over zodra ze in de bus 

stappen. Groep 2-3 had het thema gecombineerd 

met emoties. Zo beeldden de kinderen de: blije 

broccoli, bange tomaat, bedroefde wortel en de 

boze komkommer uit.  

 

 
Meneer Rodney legt uit over de dramalessen 

 
Groep 7 in actie. 

 Traktatie van de maand 

 

Wat kunnen gezonde traktatie toch erg leuk en 

lekker zijn! Deze maand zetten we de traktatie van 

Mees in het zonnetje. Hij trakteerde druiven met 

allerlei leuke smoeltjes.  

 
 

Wist u trouwens al dat er in bepaalde spekjes en 

snoepjes varkensgelatine verwerkt kan zitten? Deze 

waren gelukkig zonder, zodat alle kinderen de oogjes 

ook konden opeten! U kunt zoiets controleren bij de 

ingrediënten op de verpakking. 
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 Van onze oudervereniging 

 

Beste ouders, 

Het schooljaar is weer voorbij. Morgen mogen we 

nog even genieten van de kanjers van groep 8 

tijdens hun eindmusical en dan zit het er voor de 

oudervereniging ook weer op. We hebben er 

ontzettend van genoten. Hoogtepunt dit jaar was 

voor ons toch wel de Koningsspelen, die we met zijn 

allen in een heel nieuw jasje hebben gestoken. En 

wat was dat een fijn jasje! Maar ook alle andere 

activiteiten waren zoals altijd beregezellig.  

 

We hebben goede extra opbrengsten behaald door 

de inzameling van het oud papier. Blijf dit komend 

schooljaar vooral ook in grote mate storten! 

Lijkt het jullie nu leuk om ook aan te sluiten bij de 

oudervereniging; schroom niet en vraag Annemieke 

of iemand van ons hoe je dit zou kunnen doen. 

We gaan genieten van weer een hele mooie zomer 

en wensen iedereen een fantastische zomervakantie 

toe. Graag tot volgend jaar! 

Groeten oudervereniging Marco Polo 

 

 

 

 

 Van de BSO 

Hoi allemaal! 

Nog even en de zomervakantie begint weer. Wij van 

de buitenschoolse opvang feesten heel de vakantie 

lekker door. Wij zullen iedere dag leuke activiteiten 

en uitjes plannen en wij mogen zelfs een week bij de 

scouting gaan spelen. 

De afgelopen weken hebben wij vooral 

zwembadfeestjes gehouden met het warme weer. 

Wij van de BSO wensen jullie een spetterende 

zonnige vakantie en tot na de vakantie!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Van de PSZ 

 

Volop “ WATERPRET “  bij de Tovertuin !! Wij 

wensen iedereen een heerlijke zomervakantie met 

heel veel waterplezier !! 
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Beste ouders,  

Dit was de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar.  

 

We wensen u alvast een hele fijne vakantie. 

 

Met vriendelijke groeten, 

mede namens de rest van het team, 

 

Annemieke Martens



 

 

 

    

 

 

             

 

 

 

 

 
 


