Verkeersveiligheid
Ouders kunt u eens goed opletten waar u uw auto ’s morgens vroeg parkeert.
Enkele ouders parkeren hun auto midden op de weg, waardoor het voor de
kinderen niet mogelijk is om er langs te fietsen. Hetzelfde gebeurt als de
school uit gaat. Het levert soms levensgevaarlijke situatie op. Parkeer op het
pleintje of voor bij de woningen. De kinderen kunnen best dat stukje lopen.
Dan komen alle kinderen “ veilig “ op school aan.

Verjaardagen
Datum
11 februari
11 februari
12 februari
19 februari
21 februari
23 februari
26 februari
28 februari
28 februari
28 februari

2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018

Groep
4
8
1
3
2
5
8
1
3
5

Naam
Wesley Dictus
Sjoerd Hereijgers
Siem Hereijgers
Syp Dictus
Jealyn de Ligt
Nienke Herijgers
Baukje Daems
Jara Frijters
Siem Backx
Thijn Verboven

Leeftijd
8
12
5
7
6
9
13
5
7
8

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

Belangrijke data
9 februari
11 februari
12 t/m 16 februari
16 februari
19 en 20 februari
20 februari
21 februari

Carnavalsviering op school
Carnaval
Voorjaarsvakantie
Juf Mieke jarig
Start adviesgesprekken groep 8
Normeringsonderzoek Route 8 bij groep 8
Juf Josette 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.

Nieuw Meubilair
Op woensdag 7 maart krijgen wij nieuw meubilair, dat betekent dat we vaarwel zeggen tegen
het oude schoolmeubilair( leerlingsetjes).Een leerlingsetje bestaat uit een tafel en een stoel.
Op dinsdagmiddag 7 maart vanaf 15.15 uur kunt u eventueel tafels of stoeltjes kopen. De
prijzen zijn € 1, - voor een stoeltje en € 2,- voor een tafeltje.
Let wel op dit is allemaal op 7 maart, het bedrijf dat de nieuwe spullen komt brengen neemt
op woensdag 8 maart alles mee terug.

Buiten spelen
In de enquête van vorig jaar en het gesprek dat ik samen met een aantal kinderen van groep 6,
7 en 8 heb gehad kwam naar voren dat ze graag apart zouden willen buiten spelen in de kleine
pauze. In het team hebben we daar over gesproken en wij willen daar dan na de
voorjaarsvakantie mee starten en bekijken hoe het uitpakt. De pauze wordt verdeeld in 3
groepen: 3/ 4 , 5/6 en 7/8 .

Proefwerken
De proefwerken zullen in de komende periode terug gegeven worden aan de kinderen. Zij
kunnen dan zelf even bekijken wat ze fout hebben gedaan.De juf zal niet meer het cijfer
voorlezen in de klas. Het is dan aan het kind of hij het cijfer wel of niet zal doorgeven aan
andere kinderen.

Aanwezigheid Meneer Jos
Vanaf 1 februari ben ik ook op maandag aanwezig op de Wegwijzer.
Mijn werkdagen zijn dan maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.

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

Sportdag
De sportdag is die gepland was op woensdag 25 april is verzet naar vrijdag 20 april noteer dit
in uw agenda.

Harmonie
Het jaarlijks schoolconcert zal plaatsvinden op zondag 27 mei van 10.30 tot (uiterlijk) 12.00
uur in de zaal van De Toekomst.

ALLEMAAL EEN PRETTIG CARNAVAL TOEGEWENST

