Week 03

2018-2019

Agenda
18 januari
23 januari
31 januari
06 februari
20 februari
11 april

Leerlingenraad overleg om 09.15 uur
Start Nationale voorleesdagen
Afscheid meester Joep met open podium 8.30 – 10.30 uur
OR Zandberg
Meester en Juffendag met open podium
Schoolfotograaf

Het nieuwe jaar. Onze nieuwjaarsreceptie.
Het was een spetterende opening van het kalenderjaar met toeters en geknal.
Erg leuk dat zoveel ouders tijd hadden vrijgemaakt.
Dank aan Germaine (ouderraad) voor het organiseren en alle helpende handen toen het feest voorbij was.
Afscheid meester Joep
Noteer alvast in je agenda: Donderdag 31 januari 2019. Ouders en belangstellenden kunnen dan van
Joep afscheid nemen. Er zijn twee momenten waarop dat kan. Dat kan ’s ochtends bij de inloop tot 8.45
uur. Daarna hebben we een open podium met optredens van leerlingen. (Natuurlijk zijn ouders zoals altijd
welkom hierbij.) Dat zal ongeveer tot 10.00 uur duren. Daarna gaan de leerlingen naar de klas. Het
tweede moment van afscheid nemen, is tot ongeveer 10.30 uur. Verdere info volgt.
Nationale voorleesdagen 23 januari tot 3 februari 2019

Voorlezen is leuk en gezellig, maar ook belangrijk voor de ontwikkeling van een kind!
Daarom lezen wij in groep 1-2-3 ook dagelijks voor.
Wij zijn op zoek naar vaders, moeders, opa’s en/of oma’s die het leuk vinden om in deze week ook een
keer te komen voorlezen aan een klein groepje leerlingen uit onze groep.
Lijkt het je leuk om in die week van 8.30-8.45 uur een keer voor te lezen, geef je dan op!
Dit kan via de intekenlijst of bij juf Marjo of juf Nanke.
Schoolzwemmen
Afgelopen woensdag hebben de kinderen van de middenbouw lekker gezwommen in de Veluwehal. Niet
alleen lekker, maar ook erg zinvol. Voor sommige kinderen was het goed om weer even de slag te pakken
te krijgen. Er waren drie activiteiten in het water. Om te beginnen moesten de kinderen onder een zeil
door zwemmen en in een gat in het zeil weer opduiken. Alsof je door het ijs gezakt weer door een wak
naar boven komt. De tweede activiteit was evenwicht bewaren op een lange mat. Probeer lopend over de
mat dan maar eens overeind te blijven. De derde activiteit was veruit de leukste. Drijvend in een grote
opgeblazen bal moesten andere kinderen één van hen naar de overkant duwen. Erg leuk.
Een zinvolle morgen die we op 10 april nog een keer met andere activiteiten herhalen.
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Leerlingenraad
De mandschommel is nu na 4 weken zover, dat die weer voldoet aan alle eisen. Was een hele klus en
ingrijpend. Niet voorzien waren de verrassingen in de grond die we tegen kwamen en waardoor een
graafmachine erbij moest komen.
De bouw van het kippenhok heeft enige vertraging opgelopen. (Zoals dat bij een echte “bouw” hoort.)
Komende 2 weken gaat de leerlingenraad met hulp van een paar ouders, Henk (conciërge) en Joep aan
de slag met een kippenhok. Ooit afgesproken met ook de vorige leerlingenraad na het succes met de
broedkist. Het wordt een hokje voor 2 kleine Serama krieltjes. Deze krielen zijn erg handtam en zijn ook
aanhankelijk. Wil je helpen? Geef dan even door aan een van de kinderen van de leerlingenraad.
Vakantierooster 2018-2019
Voorjaarsvakantie 25-2-2019 t/m1-3-2019
Goede vrijdag en
2e Paasdag
19-4-2019 en 22-4-2019
Meivakantie
23-4-2019 t/m 3-5-2019
Hemelvaart
30-5-2019 en 31-5-2019
Studiedag
05-06-2019
Pinkstervakantie
10-6-2019
Zomervakantie
22-7-2019 t/m 30-8-2019
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