Verjaardagen
Datum
5 februari
6 februari
11 februari
11 februari
16 februari
19 februari
21 februari
23 februari
26 februari
28 februari
28 februari

2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

Groep
8
7
2
6
8
1
1
3
7
1
3

Naam
Lois Brosens
Kris Arnouts
Wesley Dictus
Sjoerd Hereijgers
Isatu Bundu
Syp Dictus
Jealyn de Ligt
Nienke Herijgers
Baukje Daems
Siem Backx
Thijn Verboven

Leeftijd
12
12
6
10
13
5
4
7
11
5
6

Nieuwe leerlingen
In deze maand verwachten wij geen nieuwe leerlingen op school.

Belangrijke data
1 februari
5 februari
8 t/m 12 februari
15 februari
16 februari
19 februrai
24 februari
26 februari

MR vergadering
Carnavalsviering
Voorjaarsvakantie
Typeles
Juf Mieke jarig
Kijkrapport groep 2
Kriebelteam
Juf Ynke jarig

Groep 8
In deze maand vinden weer de adviesgesprekken plaats. Daarna gaan de kinderen een keuze
maken naar welke school ze volgend schooljaar gaan. Iedereen veel succes bij de keuze.

Proefcito
In groep 8 wordt de proefcito afgenomen op 16-17 en 18 februari. Dit is ook om de kinderen
te laten ervaren hoe de echte Cito wordt afgenomen en we kunnen de uitslag ervan meenemen
in het adviesgesprek.
Wij zouden dan graag willen dat alle kinderen aanwezig zijn. Probeer dan met het maken van
afspraken ( tandarts etc) rekening te houden.
Gevonden voorwerpen.
De bak met gevonden voorwerpen zit weer vol met bekers, broodtrommels, jassen enz. Met
de carnavalsvakantie ruimen we alles weer op. Controleer even of u iets kwijt bent en kijk
dan even bij de gevonden voorwerpen. De gevonden voorwerpen kunt u vinden bij meneer
Jac.

Ouderinloop
De ouderinloop is in de maand januari op de dinsdagmiddagen van 15.15u – 15.45u

Vakantierooster 2016-2017
Vakantie

Data

Corsomaandag
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie:
Carnaval
Tweede Paasdag
Meivakantie
Hemelvaart
Tweede Pinksterdag
Vrijdagmiddag
Zomervakantie

5 september 2016
24 t/m 28 oktober 2016
26 december 2016 t/m 6 januari 2017
27 februari t/m 3 maart 2017
17 april 2017
24 april t/m 5 mei 2017
25 – 26 mei 2017
5 juni 2017
14 juli 2017
17 juli t/m 25 augustus 2017

Projectweek
In de kalender staat dat we een projectweek hebben van 1 t/m 11 maart 2016. Deze periode
blijkt nu erg druk te zijn met andere zaken.
We hebben hem verzet naar de periode : 17 t/m 27 mei

Vormelingen
Als voorbereiding van het vormsel een paar datums :
Woensdag 2 maart om 19 uur is de eerste ouderkindavond in de kerk van Wernhout.
Op zaterdag 2 april om 19 uur is vervolgens de presentatieviering ook weer in de kerk van
Wernhout.
Dan nog op een naderende datum een doe-middag in het parochiecentrum om het project
verder af te werken.
Dan zaterdag 25 juni om 19 uur is de vormselviering in de kerk van Wernhout.
Als je nog iemand wil aanmelden neem dan even contact op met telefoonnummer 076598560

Kerstviering
De kerstviering vond dit jaar plaats op de laatste
vrijdag voor de kerstvakantie. We zijn de ochtend
gestart met een viertal groepsactiviteiten die per klas
gevolgd werden. Hierin werd er een kerststuk
gemaakt, een kerstfilm gekeken, het ‘bomspel’ van
het tv programma Ik Hou Van Holland werd gespeeld
en als laatste was er buiten nog een estafettespel.
De kinderen hadden in de klassen zelf een menu samengesteld voor een high tea. Iedereen
had thuis iets lekkers gemaakt en mee gebracht naar school. Tijdens het cirquit hebben een
aantal ouders het MFA omgetoverd in een groot ‘restaurant’ waarin alle leerlingen, inclusief
de leerlingen van De Blokkendoos, samen hebben genoten van de High Tea.
Voor foto’s van deze dag verwijzen we graag naar de website van de school. Alle hulpouders
weer hartelijk dank voor jullie hulp.

ALLEMAAL EEN PRETTIG CARNAVAL TOEGEWENST

