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HIEP HIEP HOERA

Julian W., Yazen, Zavi, Yuna, Bob, Luca, Sepp, 
Fiene, Brett en Elize.

Gefeliciteerd!
& een fijne

verjaardag

KALENDER APRIL/MEI

7 april
10 april
18 en 19 april
18 april
21 april
24 april t/m 5 mei

Goede vrijdag VRIJ
2de Paasdag VRIJ
IEP eindtoets groep 8
Kijkavond 17:30 tot 18:30
Sportdag
Meivakantie

VOORWOORD

Beste ouders en verzorgers van de Sint Adalbertusschool,

We hebben een beladen week achter de rug en onze gedachten en harten gaan uit naar de familie 
Scholten. Hierbij een kort journaal om u over een aantal zaken op de hoogte te stellen, o.a. informatie 
over de BSO van Sportfever, een bericht van Lilou en Fauve over het Ronald McDonald Kinderfonds en 
over de projectweken. 

Met vriendelijke groet, Team Adalbertus

In het journaal van week 8 staat in het voorwoord dat 
de kijkavond op 22 april is, dit moet dinsdag 18 april
zijn. 

RECTIFICATIE 
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PROJECTWEKEN KUNST

Volgende week voert RTL Boulevard samen met 
McDonalds de hele week campagne ten behoeve van 
het Ronald McDonald Kinderfonds! Het doel is om 
6000 overnachtingen aan donaties op te halen! Lilou
uit groep 4 & Fauve uit groep 2 brachten al vele 
nachten door in een van de Ronald McDonaldhuizen
tijdens een ziekenhuisopname van hun broer Mathis, 
ca 15 keer en zo’n 100 nachten.. Vandaar dat wij als 
gezin als ambassadeur te zien zullen zijn in een 
reportage deze week! Op woensdag 22 maart zullen 
wij te zien zijn en op vrijdag 24 maart komt een 
compilatie van de 4 gezinnen voorbij.

Vader Youp zal tevens met team De Superhelden de 
Homeride fietsen op 24 & 25 juni! In estafette vorm 
500km tbv het Ronald McDonald Kinderfonds. Een 
donatie is heel welkom 
via https://www.homesportevents.nl/doneer/deelne
mer/734

RONALD MCDONALDS KINDERFONDS!

Afgelopen weken zijn we in de 
klassen bezig met de 
projectweken Kunst. De school 
wordt langzaam aan al net een 
museum. In elke klas is een 
workshop geweest met een 
kunstenaar. Binnenkort heeft 
elke klas een uitstapje naar een 
museum. 

De groepen 1 en 2 hebben het 
thema impressionisme 
(Signac), de groepen 2/3, 3 en 
4 de Stijl (Mondriaan), de 
groepen 5 en 6 expressionisme 
(Kadinsky) en de groepen 7 en 
8 Surrealisme/ abstracte kunst 
(Giacometti). 
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