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belangrijke data voor de komende periode
maandag 6 februari
contactavond
woensdag 8 februari
rapport mee
dinsdag 14 februari
studiemiddag
dinsdag 14 februari
kinderen ‘s middags vrij
woensdag 15 februari
koffieochtend (9.00 tot 10.00 uur)
donderdag 16 februari
uitgifte Info nummer 11
maandag 20 t/m vrijdag 24 februari
voorjaarsvakantie

ouders/verzorgers
groep 1 t/m 8
team
groep 1 t/m 8
ouders/verzorgers
groep 1 t/m 8
groep 1 t/m 8

Nieuws uit het team
Oudervragenlijst
Binnenkort ontvangt u een mailbericht waarin u uitgenodigd wordt om een vragenlijst over het
welzijn van uw kind op school in te vullen. Het is voor ons erg belangrijk hoe u over school denkt.
Op basis van uw antwoorden kunnen we daarna verbeterpunten vaststellen. We zullen u na afloop
zo snel mogelijk informeren over de uitkomsten en de gekozen verbeterpunten.
Het feest kan beginnen
Dinsdag 31 januari werden drie grote kartonnen dozen door
de postbode gebracht. In deze dozen zaten de 29 tablets
met de bijgeleverde apparatuur voor het opladen. De
tablets zitten in prachtige kleurrijke hoesjes. Woensdag 1
feb leerden we hoe we moeten starten met tabletonderwijs.
Jammer genoeg waren op de cursusdag niet alle
leerkrachten aanwezig. (griep). We willen zo snel mogelijk
starten. Leerlingen en leerkrachten hebben er zin in.
Binnenkort gaan de leerlingen u vertellen wat ze allemaal
geleerd hebben en hoe de tablet werkt.
Een prachtige flyer.
Hieronder ziet u de prachtige flyer. De vader van Martijn heeft toegezegd om ons te willen helpen
met de verspreiding. Ook onze conciërge zal een bijdrage leveren.
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Nieuws uit de groepen

Een ochtend hard werken werd beloond met...spelletjesmiddag! # gewoon omdat het kan en de rest van
de school een dagje vrij was.

Weer heerlijk gymmen met toestellen.

Wat een spannende gymles, een echte schat zoeken en vinden.
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Smokey de brandweerhond.

Wij willen Smokey graag aan u voorstellen. Smokey is een brandweerhond en hij mag een nachtje bij de
kleuters logeren.

Engelse les.

Groep 7 en 8 hebben een Engelse les gehad van Zuzanna die op het Carmel college de opleiding TTO
volgt. Het was erg leuk. Super gedaan!

Voorleesontbijt

De nationale voorleesdagen zijn begonnen. Vandaag zijn we daarom in de pyjama's, huispakken en
badjassen op school gekomen. We zijn voorgelezen door 'opa' Thiele en hebben genoten van een heerlijk
ontbijt.
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