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Geachte Ouders/Verzorgers,
De voorjaarsvakantie staat voor de deur. De kinderen hebben de afgelopen weken heel hard
gewerkt, zeker met alle Cito-toetsen erbij. Nu even een lekker weekje helemaal niets. Geniet er
allemaal van, deze week.
Met vr. groet,
Het Team

Nieuws en mededelingen
Bibliotheek
Het blijkt dat er geen behoefte is om de bibliotheek na schooltijd te openen. De belangstelling
daarvoor is zeer gering en daarom komt de dinsdagmiddag van 15.00 u. – 16.00 u. te vervallen.
Wanneer ouders met kinderen die bijvoorbeeld (nog) niet bij ons op school zitten, toch gebruik
willen maken van de uitleenfaciliteiten dan zijn ze van harte welkom op de woensdagochtend tussen
8.30 u. – 11.00 u.

Groep 1 en 2 op bezoek bij de kinderen op De Munte
Maandag 13 februari was voor veel kinderen
een spannende dag.
De kinderen van de groepen 1 en 2 gingen bij
De Munte op visite.
We begonnen met een binnen- en
buitenkring, daar vertelden we elkaar hoe we
heten, hoe oud we waren en wat we leuk
vonden om te doen.
Daarna lazen we het prentenboek voor over
de kleine walvis.
Toen gingen we samen knutselen, spelen,
eten en buitenspelen.
Tussen de middag aten we samen een
broodje en was het tijd voor de voorstelling.
Mensen van het IVAK speelden voor ons: De
kleine walvis.
Een erg leuk en lief toneelstukje.
De kinderen vonden het een gezellige dag.
Heel leuk vonden ze het om hun vriendjes van
de peuterspeelzaal of van zwemles weer te
ontmoeten.

Zeker voor herhaling vatbaar. In de komende tijd gaan we zoiets ook organiseren voor de andere
groepen.

Dinsdagmiddag deden we het
dunnetjes over, want we gingen
opnieuw naar de kinderen van De
Munte, nu voor de voorstelling: de
knuffels van mol, een voorstelling van
Stchting Vertellus.
Ook deze middag was een succes.

Van de ouderraad

Geachte Ouders/Verzorgers,
In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen
lezen over onze Koekactie die we
binnenkort willen organiseren.
Nu blijkt echter dat in dezelfde periode muziekvereniging Prins Bernard uit Termunten in ons dorp
loopt met hun koekactie. Daarom lijkt het ons verstandiger om onze actie uit te stellen tot medio
mei/juni zodat beide koekacties een succes kunnen worden!!
Alvast bedankt namens de Ouderraad

Agenda

20 t/m 24-2: voorjaarsvakantie
9-3: naschoolse sportactiviteit
15-3: landelijke verkiezingen
16-3: project Dode Hoek-voorlichting groep 1 t/m 8
23-3: naschoolse sportactiviteit
27-3: ouderraadsvergadering
30-3: studiedag voor leerkrachten; de kinderen zijn deze dag vrij

Uit het nieuws

Op 10 februari is er voor de tweede keer, een voor Nederland uniek project, gestart: Geef Mij Maar
Een Boek!
Boekhandelaren willen dat alle kinderen in Nederland kunnen opgroeien tussen de mooiste boeken.
Daarom bieden zij ieder jaar een jeugdboekklassieker aan voor twee euro.
Vorig jaar was het actieboek Oorlogswinter van Jan Terlouw.
Dit jaar is Achtste-groepers huilen niet van Jacques Vriens gekozen. Akkie, die
dol is op voetbal en zich samen met haar klas voorbereidt op de Cito-toets,
het schoolkamp en het voetbaltoernooi blijkt ernstig ziek te zijn. Heel groep
acht leeft met haar mee. Gelukkig kan ze het niet laten om zich ook vanuit
het ziekenhuis overal mee te bemoeien. Jacques Vriens baseerde het verhaal
op zijn eigen ervaringen als onderwijzer.
Achtste-groepers huilen niet is een boek om zelf te lezen, maar ook om voor
te lezen en over te praten.
Het actieboek Achtste-groepers huilen niet, is vanaf vrijdag 10 februari te koop is in iedere
boekhandel.

