Agenda februari

Jarig deze maand

04 februari
05 februari
07 februari

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

10 februari
11 februari
11 februari
12 februari
12 februari
12 februari
13 februari
14 februari
14 t/m 23
februari
17 februari
24 en 25
februari
25 februari

Groep 5 gaat naar de bieb.
Juf Marianne is jarig!
Juf Marianne viert haar
verjaardag met groep 7.
De groepen 5 en 7 volgen een
workshop ‘Waar is Watte’.
Juf Daniëlle is jarig!
Voorjaarsfeest
Juf Daniëlle viert haar
verjaardag met groep 3.
Informatieavond Ameland om
20.00 uur.
Groep 6 bezoekt Sven de Lang
voor een workshop ‘Gilde en
Ambacht’.
Groep 3 gaat naar ‘Reismus’ in
de stadsgehoorzaal.
Studiedag. Alle kinderen zijn
vandaag vrij!
Voorjaarsvakantie!!!
Juf Marjan (IB-er) is jarig!
Portfoliogesprekken groep 1 - 7
Adviesgesprekken groep 8.
Groep 3 heeft een workshop
‘Picasso’ op school.

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

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

Als ik met een werkje stop, ruim ik
alles netjes op.
Heeft een ander soms verdriet, help
hem dan als je ’t ziet.
Met lachen is niets mis, zolang het
maar niet om een ander is.

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

Heb je de dagtaak gedaan, dan kun
je met je taakbrief verder gaan.
Let niet op wat een ander doet. Dat
kan de juf of meester goed.

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 12 februari om 20.00 uur
zullen wij u informeren en uw vragen proberen te beantwoorden.
Alle ouders zijn welkom, ook uit de lagere groepen.

Portfoliogesprekken
Vlak na de voorjaarsvakantie staan de portfoliogesprekken gepland voor groep 1 t/m 7. In groep 8 vinden de
adviesgesprekken plaats, waarbij de leerlingen en ouders aanwezig zijn.
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 7 de mogelijkheid om deel te nemen aan het gesprek.
Al deze gesprekken staan gepland op maandag 24 februari en dinsdag 25 februari.
Voorjaarsfeest
Dinsdag 11 februari is ons jaarlijkse voorjaarsfeest. In samenwerking met Vuur&Vlam organiseren we voor alle
kinderen een culturele dag, waarbij elke groep les krijgt van een professionele dansdocent. Het thema is ‘Landen’.
Naast dansen gaat elke groep knutselen, schminken of andere aankleding verzorgen dat bij het thema past.
Bent u nieuwsgierig naar de optredens en wilt u graag komen kijken? Dat kan! U kunt de dansers bewonderen op
het podium van de Stadsgehoorzaal. Houd dinsdagmiddag 11 februari vrij in uw agenda! Komt u om 14.15 uur kijken?
Op deze dag zijn de schooltijden aangepast voor alle leerlingen en maken we gebruik van een eenmalig
continurooster (8.30 uur - 15.15 uur). We lunchen gezamenlijk op school, daarvoor moeten alle leerlingen een
eigen lunchpakketje meenemen. Ze krijgen op school een gezonde traktatie en drinken in de ochtendpauze.
Na de lunchpauze lopen we gezamenlijk naar de Stadsgehoorzaal om ons voor te bereiden op de voorstelling voor
alle ouders, opa’s, oma’s en andere belangstellenden.
Per gezin krijgt u 3 toegangskaartjes. Maakt u geen gebruik van alle kaartjes, dan kunt u ze weer inleveren bij de
groepsleerkracht of Saskia. Wilt u heel graag met meer personen komen? Extra kaartjes zijn te verkrijgen bij Saskia.
Op deze manier hopen we dat zoveel mogelijk enthousiaste familieleden de voorstelling kunnen zien.
De voorstelling begint om 14.30 uur en zal rond 15.15 uur afgelopen zijn. Na de voorstelling mogen de kinderen met
de ouders mee naar huis of u kunt uw kind om 15.15 uur bij de Stadsgehoorzaal ophalen.
We gaan er een geweldige dag van maken!
Parkeren
Al jaren is school in samenwerking met de MR bezig om de verkeersveiligheid rondom de school te verbeteren.
We zijn heel blij dat de gemeente één van onze voorstellen heeft aangepakt en de parkeersituatie bij de
Speelpoort heeft aangepast. De parkeervakken zijn gedraaid om een veiligere verkeerssituatie te creëren. Voor een
beter zicht op alle fietsende en wandelende leerlingen is voortaan de inrit aan de andere kant én is er sprake van
éénrichtingsverkeer.

