Week 2
Belangrijke data
Januari
08 januari
11 januari
12 januari
17 januari
18 januari
24 januari
30 januari
Februari
02 februari
07 februari

2017-2018

Opening van het nieuwe kalenderjaar 2018 om 09.00 uur
Schoolfotograaf (Let op: Op verzoek is deze datum gewijzigd.)
Slackline (lopen op het slappe koord) groep 5 en 6
Informatiedag Marnix college te Ede. Aanvang 19.30 uur. (www.marnixcollege.nl)
Ouderkring Onderbouw
Voorlichting 2-talig onderwijs Marnix college. Aanvang 19.30 uur. (www.marnixcollege.nl)
Groep 8 bezoekt De Meerwaarde
Open Huis Marnixcollege 16.00 – 21.00 uur. (www.marnixcollege.nl)
Onderbouw musical

Een uitdagend en kansrijk 2018 gewenst.
Het kalenderjaar 2018 is begonnen met weer allerlei uitdagingen.
Op maandag 8 januari 2018 ben je op school van 8.30 tot ongeveer 9.15 uur welkom. De ouderraad zorgt voor
drinken en iets lekkers. De kinderen gaan eerst gewoon de klas in en de ouders of oppas kunnen in de hal elkaar
gezellig gelukkig nieuwjaar wensen. Om 9 uur willen we dan samen met de kinderen en de leerkrachten proosten op
het nieuwe jaar. Kom je ook? Je bent allemaal van harte welkom!
Kerstfeest op de Zandberg
We zijn het gezellige kerstfeest op donderdag 21 december zeker niet vergeten. Het was een feest dat een mooie
afsluting was van de eerste helft van schooljaar 17-18 en de start van de kerstvakantie.
We hebben weer genoten van alle lekkere hapjes die door heel veel ouders waren gemaakt.
Hiervoor nogmaals hartelijke dank.
Na het eten hebben we in de hal kerstliedjes gezongen voor heel veel mensen.
Donderdagmiddag 21 december: Tuttenbellenmiddag
Afscheid juf Ilona
Op vrijdag 22 vrijdag december hebben we, jammer genoeg, afscheid moeten nemen van juf Ilona.
Met een lied, cadeautjes en heel veel tekeningen ging ze naar huis.
Ilona wensen wij heel veel succes en plezier op haar nieuwe school.

Ateliers
In het nieuwe jaar gaan we op drie vrijdagmiddagen, 26 januari, 2 februari en 9 februari, met de kinderen van de
midden- en bovenbouw werken in ateliers. In de ateliers kunnen de kinderen zich bezighouden met heel andere
kennis en vaardigheden dan gebruikelijk. De kinderen moeten vooraf inschrijven voor een atelier. Deze ateliers zijn
er:
• Schaken
• Yoga/dans
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• Koken
• Robotica
• Haken/breien
• Figuurzagen
• Trampoline springen
Voor het figuurzagen zoeken we nog ouders die de kinderen drie vrijdagmiddagen kunnen helpen. Als je het leuk
vindt om te helpen kun je je melden bij Tamara of Eugène. Heb je nog vragen dan horen we dat graag.
Tamara nog ziek
Zoals eerder bericht heeft Tamara haar IB-taken neergelegd vanaf week 47. Na de kerstvakantie zal zij nog afwezig
zijn wegens ziekte. Zij blijft op donderdag en vrijdag wel de bovenbouw groep draaien op de Zandberg. Joep neemt
alle lopende en nieuwe IB-zaken over i.s.m. het team. Als Ib-er zal hij bij alle gesprekken over kinderen aanwezig
zijn. Op verzoek van ouders, van leerkracht, of op zijn initiatief.
Afstemming tussen leerprogramma’s, sociaal emotionele begeleiding, e.a. onderwerpen worden in het team en met
hem doorgenomen.
Uitnodiging Marnix College Ede leerlingen groep 8
Vanuit het Marnix College in Ede is de uitnodiging gekomen om, wanneer je dit wilt, een dagje mee te kunnen lopen
met een klas. Wanneer je kind hiervoor interesse heeft, kan je contact opnemen met w.vink@marnixcollege.nl.
Op woensdag 17 januari wordt er op het Marnix College een Ik Kom Kijken middag (minilesjes) over het thema
Kunst (muziek, beeldende vorming en TPE = theater- en podiumexpressie) gegeven. Voor verdere informatie kan jij
kijken op www.ikkomkijken.nl
Op vrijdag 2 februari is er Open Huis van 16.00 tot 21.00 uur
Schoolfotograaf
Op donderdag 11 januari 2018 bezoekt de schoolfotograaf onze school om individuele en groepsfoto's te maken.
Broertjes en zusjes gaan ook samen op de foto.
Nog niet schoolgaande broertjes/zusjes kunnen ook samen met hun oudere broer/zus op de foto.
Hiervoor is vanaf 11.45-12.00 uur tijd gereserveerd.
Je moet dus echt om 11.45 uur aanwezig zijn, want de fotograaf hanteert een strak tijdsschema!
De foto's worden in de kleutergymzaal gemaakt, maar je kunt wachten in de hal totdat je kinderen aan de beurt zijn.
Het is voor jullie fijn om te weten dat de fotograaf dit jaar een wit/grijze houten achtergrond zal gebruiken bij de
portretfoto's.
Er wordt ook een speciale afscheidsfoto gemaakt van de leerlingen van groep 8, hiervoor hebben zij allemaal een wit
T-shirt nodig.
De complete afhandeling van de schoolfotografie loopt daarna via internet. Jullie krijgen van ons een persoonlijke
inlogcode en regelen met Foto Verreijt het bestellen en de betaling van de gekozen foto's. Je krijgt ze dan
automatisch thuisgestuurd.
Mocht je nog vragen hebben hoor ik dat graag. (Nanke)
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Musical Jip en Janneke
Het duurt nog wel een aantal weken voordat het zover is, maar we willen toch je
aandacht vragen voor de musical die de onderbouw op gaat voeren. Dit jaar
vindt het plaats op woensdagavond 7 februari.
Het vergt natuurlijk veel voorbereiding en daarom willen we vragen of je mee wilt
helpen met het maken van het decor en allerlei attributen.
Is het moeilijk? Moet je er handig voor zijn? Nee hoor.
Is het gezellig om met elkaar bezig te zijn? Ja!
Lijkt het je leuk, meld je dan aan bij Nanke of Marjo.
Na de kerstvakantie gaan we beginnen en volgt verdere informatie.
Oh ja, we zijn nog op zoek naar witte lakens….
Vakantierooster 2017-2018
Voorjaarsvakantie
Koningsdag
Goede Vrijdag en 2de Paasdag
Mei-Hemelvaartvakantie
Tweede Pinksterdag
Zomervakantie
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26-2-2018 t/m 2-3-2018
27-04-2018
30-03-2018 t/m 02-04-2018
30-04-2018 t/m 11-05-2018
21-05-2018
13-07-2018 t/m 24-08-2018
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