Agenda februari

Jarig deze maand

05 februari
07 februari

02 februari
06 februari
08 februari
10 februari
12 februari
16 februari
17 februari
18 februari
22 februari
23 februari
25 februari
27 februari

11 februari
13 februari

13 februari
14 februari
15 februari
17 februari
18 t/m 22
februari
25 en 26
februari

Juf Marianne is jarig!
Inloopochtend 8.30u. in de
Engelenbak. De koffie staat klaar.
Juf Daniëlle is jarig!
Juf Daniëlle viert haar
verjaardag met groep 3. Ze
hoeven geen eten en drinken
mee te nemen.
Informatieavond over het kamp
Ameland om 19.30 uur.
Voorjaarsfeest
Studiedag voor het team.
Alle kinderen zijn vandaag
vrij!
Juf Marjan (IB-er) is jarig!
Voorjaarsvakantie!!!
Portfoliogesprekken groep 1 - 7
Adviesgesprekken groep 8.

Victor Knol
Isis Ruijmgaart en Nicolai Schill
Bram Kuper en Berkay Reiber
Wout Wijenberg
Peter de Jong
Nathan Knarren
Floris Hulsebos
Sepp Berents
Anna Pruim
Lisa Buitendijk
Calvin van Cappellen
Dyamillia Selles

Daltonregels
Groep 1/2:
Week 05
Week 06
Week 07
Week 09

Zeg niet “Nee”, maar: “Speel je mee?”
Bedenk je eerst goed, voor je iets
doet.
Zoemer? Geen gekwek, meteen op
je plek.
Er is er maar één die praat, zodat
alles beter gaat.

Groep 3 t/m 8:
Week 05+06
Week 07+09

Slaan of schoppen? Daar moet je
snel mee stoppen!

Heeft een ander soms verdriet,
help hem dan als je ’t ziet.

Informatieavond Ameland
Ook dit jaar verzorgen we een informatieavond over het schoolkamp van groep 6, 7 en 8 naar Ameland. Heeft u
vragen of bent u benieuwd naar wat we allemaal doen op het kamp? Op woensdag 13 februari om 19.30 uur
zullen wij u informeren en uw vragen proberen te beantwoorden.
Alle ouders zijn welkom, ook uit de lagere groepen.

Uitnodiging koffie-inloopochtend
Komt u op donderdag 7 februari vanaf 8.30u naar de tweede inloopochtend? We nodigen u uit om die ochtend
mee te denken/praten over allerlei schoolse zaken. Er is iemand van de schoolraad en van de medezeggenschapsraad aanwezig. De koffie staat klaar!
Bron: de schoolraad, Mariska van Woerden en Marije Scholten

Portfoliogesprekken
Vorig schooljaar hebben we een begin gemaakt met het invoeren van een vernieuwde gesprekkencyclus. Dit
jaar wordt die vernieuwing verder uitgebreid met portfoliogesprekken in plaats van de welbekende
rapportgesprekken.
Een portfolio is een verzameling gegevens die een compleet beeld geeft van uw kind.
Door middel van het portfolio en het bijbehorende gesprek wordt u, zowel door uw kind als door de leerkracht,
geïnformeerd over de voortgang en het welbevinden van uw kind op school. Hierbij hebben de kinderen uit
groep 5 tot en met 8 de mogelijkheid om deel te nemen aan het gesprek.
De gesprekken staan gepland om maandag 25 februari en dinsdag 26 februari.

Voorjaarsfeest
Donderdag 14 februari is ons jaarlijkse voorjaarsfeest. In samenwerking met Quintus organiseren we voor groep 1
t/m 8 een culturele muziekdag. Iedere groep krijgt ‘s ochtends een workshop bij Quintus en ‘s middags schitteren
de kinderen als ware muzikanten op het podium bij Quintus.
Helaas is het niet mogelijk dat ouders hierbij aanwezig zijn. De zaalruimte bij Quintus is gewoonweg te klein.
De schooltijden en het overblijven zijn ongewijzigd.
We gaan er een geweldige dag van maken om vervolgens allemaal om 15.00 uur de voorjaarsvakantie in te luiden.

