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Nieuwsbrief van 13 februari 2015
Jarigen
16 februari Esmée Vesper
5 jaar
28 februari Justin Horlings
18 februari Joy-Linn Brouwer 5 jaar
2 maart Benjamin Holman
18 februari Dilan Paffen
5 jaar
3 maart Leon Sadownik
19 februari Sofie Westra
6 jaar
3 maart Thomas Bosscher
21 februari Milan Koopmans 9 jaar
6 maart Ayse Sümbül
22 februari Robin Heller
12 jaar
7 maart Sjoerd Slof
25 februari Remco Prins
10 jaar
7 maart Boaz Drogt
27 februari Emanuel Drenth 11 jaar
We wensen de jarigen een fijne verjaardag!
Oudercommissie
Penningmeester gezocht !

5 jaar
11 jaar
5 jaar
9 jaar
8 jaar
6 jaar
12 jaar

De oudercommissie bestaat uit 3 leden, die samen de werkgroepen aansturen.
Helaas verlaat onze penningmeester de oudercommissie aan het einde van dit schooljaar. Ze heeft dit
de afgelopen 3 jaar met veel plezier gedaan, maar wil nu graag het "geldkistje" overdragen.
Als penningmeester zorg je voor het incasseren van de ouderbijdrage, maak je een jaaroverzicht en een
begroting. Verder zorg je voor de juiste verdeling van de budgetten onder de werkgroepen. Gemiddelde
tijdsbesteding is hooguit 2 uur per maand. Wie meldt zich aan om deze taak over te nemen? Reacties
graag naar: OCkompas@gmail.com. Ook voor meer informatie mag u mailen.
VVE coach in de groep
Onze school doet mee aan het coachtraject voor VVE (voor- en vroegschoolse educatie). De
komende periode is Jenthe Baeyens regelmatig op school aanwezig om mee te kijken in de groepen 1
en 2 en de leerkrachten te coachen bij het verhogen van de kwaliteit van het taalonderwijs in de
kleutergroepen. Samen met de leerkrachten wordt een coachplan gemaakt waar de komende
maanden aan gewerkt gaat worden.
Projectweken ‘het menselijk lichaam’
Na de voorjaarsvakantie starten de projectweken ‘het menselijk lichaam’.
Bij de kleuters is het thema ‘de dokter’, de middenbouw ‘het ziekenhuis’,
de bovenbouw ‘mijn lichaam’. Tijdens de projectweken hebben we ook
weer ateliers waar we uw hulp bij nodig hebben! Op de deuren van het
klaslokaal van uw kind hangen intekenlijsten waarop u kunt aangeven
wanneer u zou kunnen helpen.
De afsluiting is een tentoonstelling
waarvoor u van harte uitgenodigd bent. Op vrijdag 20 maar mogen
de ouders van de groepen 1 t/m 4 om 12.00 uur komen kijken en
de ouders van de groepen 5 t/m 8 zijn welkom om 15.00 uur.
De tentoonstelling vindt plaats in de grote zaal (hoofdingang).
Voor het thema kunnen de groepen 1 t/m 5 dokters- of zustersjassen gebruiken. Als u zoiets hebt,
willen we dit graag van u lenen!
Luizen OpsporingsTeam
Beste ouders / verzorgers,
We willen u erop attenderen dat er in de bovenbouw luizen zijn geconstateerd.
Graag vragen we u dan ook om de kinderen te controleren op neten en luizen.
Voor informatie over het opsporen en behandelen ervan kunt u terecht op www.rivm.nl, kies dan
onder tabblad onderwerpen “luizen”.
Namens het LOT bedankt!
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Kleuterpraat
Er spelen een paar kleuters in de huishoek. Op een gegeven moment komt Sjoerd naar de leerkracht toe en zegt: “Juf,
iemand heeft de strijkplank anders gezet (op een andere hoogte), hij staat nu niet op de goede zender”.
We hebben op dinsdagmorgen de letter W aangeleerd in de kleutergroepen. Wanneer de juf vraagt: “Wie weet er
een woord met de letter W”, worden er veel woorden bedacht. Lorenzo steekt zijn vinger op. Juf vraagt: “Welk woord
weet jij?” Lorenzo zegt: “Wewuster”. Juf zegt: “Ja, dat is wel een woord dat met de W begint maar ik ken het niet.
Weet jij wat het betekent?” Lorenzo antwoordt: “Dat weet ik niet, misschien is het een huisdier ofzo”.
Brief van Francien Vonck
Laatst op school hebben we een lege flessen actie gehouden voor Robi.
Hij is nu in Nederland geweest en ik wil iedereen heel erg bedanken
voor het geven van lege flessen. De dokter heeft naar Robi ’s oog gekeken
en ze gaan nog overleggen wat ze voor hem kunnen doen.
Meer info: www.munkacs.nl
Vreedzame School
In de bijlage vindt u informatie over blok 4 van de Vreedzame School.
Ook nodigen wij u uit op dinsdagavond 4 maart op school voor een
Informatieavond over de Vreedzame School. De avond begint om 20.00 uur. Tijdens deze bijeenkomst zal door Janet
Meijer uitleg gegeven worden over de Vreedzame School. U ontvangt hier nog nadere informatie over, maar noteert
u dit alvast in uw agenda!
Koffie-ochtend
Elke vrijdagochtend bent u van harte uitgenodigd om koffie te komen drinken in onze koffiekamer. De koffiekamer zit
aan de bovenbouwgang (inde grote zaal naar rechts). U bent van harte welkom!

10-minutengesprekken
Op maandag 16 en dinsdag 17 februari zijn er 10-minutengesprekken op school. U heeft hiervoor een uitnodiging
gekregen. Wilt u, wanneer u onverhoopt niet kunt komen, dit alstublieft doorgeven aan de school?
Te laat!!
Er komen nog geregeld kinderen te laat op school. Wist u dat 5 minuten te laat iedere dag betekent dat een kind 25
minuten onderwijstijd en aansluiting met de groep in de week mist? Dat willen we graag voorkomen, daarom
nogmaals de vraag om uw kind op tijd naar school te brengen.
Belangrijke gegevens

Belangrijke data!!!!!!!!!!!!

Voorzitter OC:
Minca Holman 5497891/ 06-15117707



21 februari t/m 1 maart: voorjaarsvakantie

Voorzitter MR:
Jeroen Smit
050-2804173



Maandag 2 maart: start projectweken en ateliers



Dinsdag 3 maart: informatieavond Vreedzame School



Vrijdag 6 maart: nieuwsbrief



Woensdag 18 maart: margedag voor groep 1 t/m 4
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Annemieke van Dijk
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Hilde Post
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