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ALGEMEEN
Waar zal ik mee beginnen; het roepen van een welgemeend ALAAF; een lyrisch
stukje over de lente; een lovend woordje over/voor onze enige echte prins
Sander… Ja, laten we dat toch maar doen. Hoe vaak kun je immers als school
genieten van een heuse prins?! Met gepaste trots besteden we daarom in deze
Vliegersvlug aandacht aan Prins Sander de Eesjte! Een heus interview met onze
prins kunnen jullie deze keer lezen.
Ik zou zeggen; geniet, vier, zuig de lentelucht in je longen en rust lekker uit! Alaaf!
MEDEDELINGEN
STUDIEDAG
Uiteraard gaan we eerst uitgebreid genieten van een heerlijke voorjaarsvakantie en terwijl ik dit schrijf schijnt
een heerlijk zonnetje buiten en hoor ik de typische geluiden die horen bij zulk mooi weer. Laten we daar nu van
genieten en vooral niet te veel naar de weersverwachtingen kijken.
Wanneer de vakantie ten einde is, zijn we hopelijk allemaal weer opgeladen om lekker energiek aan de slag te
gaan. Ook het team van onze school heeft reeds een nieuwe studiedag gepland. De zal plaatsvinden op
woensdag 27 maart 2019. De kinderen hebben die dag vrij.
KEUZECURSUS
Zoals jullie al op de schoolkalender hebben kunnen zien staan er binnenkort twee keuzecursussen gepland. We
zoeken daarom hulp op vrijdag 22 en 29 maart. Opgeven kan bij Richelle. Alvast heel erg bedankt. 
TRAKTATIE VAN DE MAAND
Smikkelen en smullen, deze fruitige rupsjes kruipen zo je mond in!
Wat een mooie én lekker gezonde traktatie van Yasmine viel zeer in
de smaak.
Heb je ook zo’n leuk en tevens gezond idee voor een traktatie? Mail
dan de foto naar judithknapp@hotmail.com.

OUDERPARTICIPATIE
Omdat je bewust kiest voor een school heb je natuurlijk voor deze school gekozen. Jenaplan staat, onder meer,
voor samen, voor respect, voor helpen en steunen. Ouderparticipatie is een belangrijk onderdeel van het
Jenaplanonderwijs en onmisbaar voor onze school. Toch merken we de laatste maanden dat het moeite kost
om mensen te enthousiasmeren. We hebben uiteraard begrip voor ieders persoonlijke situatie; werk, druk
gezinsleven, etc. Het is ook niet de bedoeling dat ‘helpen op school’ als een extra verplichting zou moeten
voelen. Helpen daar waar kan en waar je eigen mogelijkheden liggen is uiteraard van belang. Misschien heb je

tijd om een keertje in de onderbouw te helpen tijdens het eten van de boterhammen, dat is slechts een uurtje
werk, misschien ben je in de gelegenheid om een keer mee te doen tijdens een keuzecursus, misschien wil je
wel iets voorbereiden voor het open podium, heb je ideeën voor het decor van de jaarlijkse musical, wil je
helpen tijdens de Paasactiviteit, hoe het ook zij… Ideeën (én helpende handen) zijn welkom!
BIJDRAGE GROEP 7/8
Beloofd is beloofd… hier komt dan het exclusieve interview met PRINS SANDER met dank aan Aimée en Sophia!
Is meester prins carnaval geworden?
Meester Sander is prins carnaval geworden in zalencentrum Oase in het jaar 2019.
We hebben prins Sander de Eerste geïnterviewd en een paar vragen gesteld.
Hier komt zijn verhaal:
Ik vond het heel spannend om het geheim te houden, maar gelukkig mocht ik het wel met familie en mijn beste
vriend delen.
Prins zijn is niet altijd even leuk, want het is soms ook vermoeiend.
Er zijn heel veel activiteiten en dan moet je ook nog voor de klas staan.
Dat maakt je wel moe.
Je zou ook zomaar ontvoerd kunnen worden door een andere carnavalsvereniging.
Als het ze dan lukt om de prins te ontvoeren en de andere vereniging wilt de prins terug dan vragen ze een krat
bier, nonnevotten en soms zelfs geld.
Wat zou jij ervan vinden als je ontvoerd zou worden?
Ik zou het helemaal niks vinden en ik hoop dat het bij mij niet gaat gebeuren.
Toen ik het mocht vertellen was dat een hele opluchting.
Het voelde alsof er een last van mijn schouders viel.
Snelle weetjes:
Liever een prins van de stad of prins van je wijk? Antwoord: prins van mijn wijk.
Liever bier of nonnevotten? Antwoord: nonnevotten
Liever een grote of liever een kleine receptie? Dat maakt niet echt uit als het maar geen uren duurt.
QUIZ

Het animo voor de quiz begint ietwat af te nemen. Jammer, maar misschien is dat een
teken dat jullie behoefte hebben aan iets nieuws, iets anders, iets dat op een andere
manier prikkelt en stimuleert. Wat dachten jullie van een ‘lees-absoluut-dit-boek-rubriek’?
Je bent welkom om een niet te missen exemplaar te mailen, maar ik zal -omdat het de
eerste keer is- de aftrap doen. En dan beginnen we natuurijk met een van mijn favoriete
schrijvers, jawel, Mister Roald Dahl! Deze geniale schrijver heeft de nodige titels op zijn
naam staan; De Griezels, Mathilda, maar denk ook aan de schrijfsels voor volwassenen,
zoals ‘Mijn liefje, Mijn duifje.’ Stuk voor stuk fantatsicshe verhalen met een flinke dosis
humor.
Zo is ook ‘De Giraffe, de Peli en Ik’ een creatie van Roald Dahl die ik jullie gun om te lezen.
Het is snel, humoristisch en creatief geschreven. Een verfrissend verhaal over een
bijzondere vriendschap. Een prachtig, vrolijk verhaal dat zeer geschikt is om in het zonnetje
te lezen.
Geniet!
Heb je ook zo’n leuk, fantastisch, spannend, eng, lief, romantisch, grappig boek in je
boekenkast liggen? Mail dan naar judithknapp@hotmail.com, dan wordt jouw literair
juweeltje in de volgende Vliegersvlug (vrijdag 5 april 2019) geplaatst.
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