Informatiebulletin, 10 februari 2022
Het was genieten!
Dat was nog eens genieten! De hele week hebben alle kinderen
kunnen schaatsen op onze schaatsbaan. Deze was speciaal
voor ons lustrumjaar geplaatst. Het was extra leuk dat dit samenviel met de Olympische Winterspelen.
Vandaag hebben alle groepen ook een heerlijke oliebol bij de
oliebollenkraam gehaald met aansluitend een beker warme
chocolademelk met slagroom.
We willen de ouderraad hartelijk danken voor de organisatie en
de begeleiding. Het was weer top!

Studiedag vrijdag 18 februari
Volgende week vrijdag zijn alle kinderen vrij! Alle leerkrachten
hebben een studiedag. Tijdens deze dag delen de leerteams
hun kennis en nemen het team mee in de plannen voor komende periode. Thema’s die aan bod komen zijn: bewegend
leren, Close Reading, Cito/LVS, VierKeerWijzer en de overgang
van groep 2 naar groep 3. Daarnaast wordt er gewerkt aan de
analyse van de Cito en wordt het volgende thema van VierKeerWijzer besproken. In de middag volgen wij samen een masterclass van Marcel van Herpen ‘Pedagogisch Tact’. Het wordt
weer een leuke, leerzame dag!
Agenda:
Maandag 14 feb: leerlingenraad
Vrijdag 19 feb: studiedag, alle kinderen VRIJ!

Oudergesprekken
In de week van 7 maart zullen er weer oudergesprekken plaatsvinden voor de groepen 1 t/m 7. Volgende week hoort u vanaf
welk moment ouders kunnen inschrijven. Groep 1/2C zal afwijken
van de vastgestelde data i.v.m. de afwezigheid van juf Kim. Ouders van deze groep worden apart geïnformeerd door juf Natascha.
Nationale voorleeswedstrijd
Donderdag 17 februari is het zover. Juliëtte uit groep 8a zal De
Toermalijn gaan vertegenwoordigen tijdens de Nationale voorleeswedstrijd. Dit vindt plaats in de bibliotheek in Velsen. Wij wensen Juliëtte heel veel succes!
Avond4daagse (ingezonden)
Het eerste overleg van de avond4daagse commissie is alweer
een feit! We maken al weer mooie plannen voor de volgende
editie van de Avond4daagse Driehuis in juni 2022.
SAVE THE DATE: 13 juni t/m donderdag 16 juni 2022
Denk je nou, daar wil ik ook graag bij helpen. Laat het ons vooral
weten! We zijn nog steeds hard op zoek naar iemand die ons kan
helpen met de A4D website en wij zoeken vrijwilligers om tijdens
de wandelweek te helpen.
Neem contact op met ons via:
avondvierdaagse-driehuis@outlook.com
Groetjes,
Janne, Marjolein, Larissa, Nathalie en Steini.

