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Leerlingvrije dag
Op 9 februari zijn alle kinderen vrij.
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Leerlingvrije dag

Groepsviering

10-minutengesprekken
De intakelijsten voor de planning
van de 10-minutengesprekken
komen volgende week weer in
de hal te liggen. De kinderen
krijgen maandag 12 februari hun
1e rapport van dit schooljaar
mee.
Rectificatie
In de vorige nieuwsbrief stond per abuis een
verkeerde achternaam van Kyran vermeld.
Kyran heet Glas en niet Steltenpool. Kyran zit in
groep 5.
Oproep Dikke dinsdag
We zoeken voor 13 maart, Dikke Dinsdag, nog
een ouder met frituurpan om te helpen bij onze
traditionele oliebollenbakdag. Om 14.15 uur
verkopen we de oliebollen voor € 0,20 p/stuk in
de hal. Met de opbrengst gaan we iets leuks
voor de kinderen aanschaffen.
Voorleesdagen
Gisterochtend hebben we tijdens de
weekopening, in het kader van de
Voorleesdagen, het verhaal “Madeliefs nieuwe
hoofd” van Guus Kuijer voorgelezen.
De weekopening is een onderdeel van het
Jenaplan onderwijs, waarbij de verschillende
groepen elkaar ontmoeten en met hetzelfde
onderwerp aan de slag gaan. De weekopening is
specifiek voor de kinderen bedoeld.

Vrijdagmiddag 2 februari om 14.00 uur
houden we een voorleescafé. Kinderen uit alle
groepen bereiden deze week een stukje voor
uit hun (prenten)boek en zullen dit op deze
middag aan de ouders, familie en
belangstellenden laten horen. U bent van harte
welkom! Wij zorgen voor de koffie, thee en een
koekje.
Vragenlijst sociale veiligheid
Eén keer in de twee jaar krijgen alle ouders via
de mail een vragenlijst toegestuurd over sociale
veiligheid op school. Wij zouden het zeer op
prijs stellen als alle ouders deze lijst invullen.
Niet alleen de ouders maar ook leerkrachten en
leerlingen vanaf groep 5 vullen zo’n lijst op
school in. Met de uitkomst gaan wij weer aan de
slag om de veiligheid bij ons op school te
verbeteren, mocht dat nodig zijn. De uitkomst
van deze vragenlijst komt op onze website te
staan.
Materialenoproep
We zijn op zoek naar 10 loepjes/vergrootglazen
van minimaal 6 cm doorsnee. Heeft iemand er
toevallig één of meer liggen en kan hij/zij deze
tijdelijk missen?
Vakantiespelen Dijkgatsbos
Volgende week liggen de folders van de
vakantiespelen weer op de infotafel.
Voorjaarsvakantie
Op zaterdag 24 februari begint de
voorjaarsvakantie. We zien uit naar deze
vakantie, maar vooral naar het voorjaar!

