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15 t/m 19 febr
15 t/m 19 febr
24 febr
25 febr
1 mrt
1 mrt
1 mrt
2 mrt
2 mrt
2 mrt
3 mrt
4 mrt
8 mrt

Voorjaarsvakantie
Op naar de lente school (voor de aangemelde kinderen)
Studiedag leerkrachten, leerlingen vrij
Letterfeest groepen 3
Nationale complimentjes dag
Studiedag leerkrachten, leerlingen vrij
Aanmelden VO achternamen beginnend met A t/m F 17.00-21.00 uur
Aanmelden VO achternamen beginnend met G t/m M 17.00-21.00 uur
Digitale MR vergadering 19.00-21.00 uur
Start thema “Groeien” groepen 1-2-3 en Parel
Aanmelden VO achternamen beginnend met N t/m S 17.00-21.00 uur
Aanmelden VO achternamen beginnend met T t/m Z 17.00-21.00 uur
Volgende nieuwsbrief

Scholen weer open!

We hadden vorige week al op verschillende ramen van de school teksten opgehangen om jullie te laten
weten hoe blij wij òòk waren, toen we hoorden dat de basisscholen weer open mochten.
Afgelopen maandag 8 februari was het dan eindelijk zover, we mochten onze deuren eindelijk openen en al
onze kinderen na die lange tijd terug op school verwelkomen. Wat een feestje was dat om ze allemaal weer
in het echt en niet op een computerscherm te zien! Weer van harte welkom allemaal!!
Er zit weer leven in onze school!

De gemaskerde voorlezer van De Wegwijzer, de
winnaars
Jullie hadden vorige week allemaal via de mail een uitnodiging
gekregen om het filmpje van de gemaskerde voorlezer goed te
bekijken en te beluisteren en daarna aan de quiz mee te doen.
Wie wist welke juffrouw of meneer achter het masker
verscholen zat?
Wie herkende ze allemaal?
Juffrouw Harriët was door
iedereen goed geraden 😉
maar bij de andere gemaskerde
voorlezers was het iets moeilijker te horen of raden wie het was.
Er hebben in totaal 76 deelnemers mee gedaan en er waren 59
kinderen die een 100% score hadden!
Daarvan hebben we uit elke bouw een winnaar geloot, uit bouw 1-23 is dat Kyra geworden, zij heeft het boek “De NEEhoorn”
gewonnen. Uit bouw 4-5 is de winnaar Pippa geworden, zij heeft het
boek “De wereld van de gorgels” gewonnen. En uit bouw 6-7-8 is
Jazz de winnaar geworden en zij heeft het boek “De waanzinnige
boomhut van 26 verdiepingen” gewonnen.
Alle drie de boeken zijn echte aanraders!
Gefeliciteerd met jullie prijs en veel leesplezier!

Sneeuwpret
Natuurlijk is het genieten geblazen in de sneeuw. Lekker buiten een echt sneeuwballengevecht en de juf is
het ultieme doelwit!
Wat is het toch heerlijk dat de kids na al die regen (en dus niet buiten spelen) zich nu uit kunnen leven. Wel
met de eigen groep bij elkaar, maar sneeuwballen naar de andere groep gooien is natuurlijk ook erg leuk!
Ondanks dat we nu 5 in en uitgangen hebben en de groepen grotendeels apart pauze moeten houden, is
de lol er nog steeds!

Op naar de lente school
De “Op naar de lente school” is een initiatief van onze school met als doel kinderen van de groepen 3-4- en
5 op een passende en fijne manier extra onderwijstijd aan te bieden. We hebben na de vorige lockdown
gezien, dat juist de kinderen van deze groepen de meeste extra aandacht nodig hebben.
Na onze oproep om uw kind hiervoor aan te melden, zijn we blij te kunnen melden dat er volgende week 23
kinderen van maandag 15 tot en met vrijdag 19 februari in de ochtend extra onderwijstijd krijgen. De lessen
worden gegeven door juf Heidi, juf Lindsey, juf Britt en juf Kim R. We gaan er samen een mooie week van
maken!

Carnaval
In de aanloop naar carnaval hebben we deze week al wat lol gehad.
Woensdag was “gekke haren” dag, wat hebben we gelachen om al die té gekke
creaties. Van de kinderen, maar ook van de leerkrachten! Gisteren was pyjama dag en
als je niet beter wist, zou je denken dat er hier niet geleerd zou worden maar dat er één
groot slaapfestijn zou zijn. Geweldig!
Vandaag was het carnaval vieren. Wel allemaal in de eigen groep maar dat mocht de
pret niet drukken, het was toch net echt carnaval! Gezellig hossen, dansen en springen,
spelletjes spelen of een filmpje kijken en natuurlijk iets lekkers tussendoor te eten.
Volgens mij, een zeer geslaagde ochtend voor iedereen en de vakantie kan beginnen!

