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Nieuwe website
Heel blij zijn we met onze nieuwe website!
De site is nu geschikt voor elk beeldscherm. U kunt dus overal de berichten met de foto’s
bekijken. We zijn benieuwd naar uw reacties!

Leren programmeren
We zijn ons aan het oriënteren op toekomstgericht onderwijs. Hierbij hoort onder andere
‘het leren programmeren’. Met een werkgroep, bestaande uit ouders, directie en
bovenschool ICT-er wordt een plan gemaakt. We houden u op de hoogte.

Carnaval
Op vrijdag 5 februari vieren we carnaval op school. De leerlingen van de groepen 3 t/m 8
mogen verkleed op school komen (De kleuters zijn die dag vrij). Alle leerlingen mogen
meedoen met de wedstrijd: Wie wordt dit jaar Prins en Prinses Carnaval van de
Werkschuit. Daarvoor moeten weer drie opdrachten uitgevoerd worden. De leerlingen
weten inmiddels wat de eerste twee opdrachten zijn. Om 12.30 uur vertrekken we met de
hele school naar het evenemententerrein waar we ons opstellen voor de grote
kinderoptocht. Drie basisscholen lopen mee! Om 13.00 uur start de optocht. De
kleutergroepen en de leerlingen van groep 3 zijn van harte uitgenodigd om met hun ouders
(als begeleider) hierbij aanwezig te zijn.
In de optocht mogen er geen fietsen mee worden genomen en vanzelfsprekend wordt er in
het bijzijn van de kinderen niet gerookt.
Tussen de pauzes door organiseren we een playbackshow. De voorrondes vinden in de
week vóór carnaval plaats. Eén leerling/groep per klas mag zijn groep in de hal
vertegenwoordigen. We maken er weer een vrolijk feest van!
Helaas kan Anja er op die dag niet bij zijn. Zij volgt een opleiding in Amsterdam. Bert van
Rijswijk neemt haar taken die dag over.

Inschrijving nieuwe leerlingen
Op dinsdag 15 maart wordt de informatieavond gehouden voor ouders die hun eerste kind
willen inschrijven. Als u al kinderen bij ons op school heeft, kunt u een inschrijfformulier bij
Anja de Leeuw ophalen.
Weet u ouders bij u in de buurt die hun eerste kind moeten opgeven? U kunt ons helpen
door ze attent te maken op onze school. Graag maken we een afspraak om kennis te
maken.

Gymlessen
Het was even wennen, maar de gymlessen lopen nu goed.

NL Doet
Op zaterdag 12 maart doen we mee met NL Doet!
We gaan op die ochtend van 10.00 uur tot 14.00 uur aan het werk in de tuin.
De volgende activiteiten zijn gepland:
•
tuin klaar maken voor het zaaien en planten
•
repareren van banken en pergola
•
ophogen van tegels
•
renoveren van het kippenhok
•
opruimen
Graag maken we gebruik van uw hulp, ook al kunt u maar een uurtje!

Koningsspelen
Op vrijdag 22 april worden in heel Nederland de koningsspelen gehouden. Onze gemeente
organiseert in samenwerking met Stichting Binding, Stichting Wijksport en de scholen een
groots sportfestijn voor alle kinderen. Dit betekent dat de kleuters op vrijdag 22 april naar
school mogen komen. Zij zijn dan op maandag 18 april vrij.
We starten op vrijdag 22 april met een Koningsontbijt. De kinderen van de groepen 1 t/m 4
hebben sportspelletjes rondom de school. De groepen 5 t/m 8 sporten op Mariënhoeve.
We kunnen op die dag veel hulp gebruiken, u kunt zich opgeven bij de groepsleerkracht.

Agenda:
Datum

Activiteit

3 februari

Koffie-inloop

5 februari

Carnaval

19 februari

Workshop Bodypercussie groep 5 en 7

22-26 februari

Voorjaarsvakantie

