Mededelingenblad voor de ouders nr. 6 d.d. 12 januari 2017
Gevonden voorwerpen
Op maandag 16 januari en dinsdag 17 januari zal meester René de gevonden
voorwerpen uitstallen in de hal van het hoofdgebouw, Johan de Wittlaan nr. 5.
U kunt dan even snuffelen om te zien of de verloren voorwerpen van uw kind erbij
zitten.
Alles wat er dan nog blijft liggen, zal meester René wegdoen.
Carnaval, woensdag 22 februari 2017
Alaaf…..in tegenstelling tot wat in de jaarkalender staat vieren wij op woensdag 22
februari carnaval en houden we de jaarlijkse carnavalsoptocht.
Op woensdag 22 februari verwachten we alle kinderen op de normale tijd verkleed
op school. Eerst zullen we in de klas elkaar bewonderen en alvast een beetje feest
vieren. Om 10.00 u. staan we bij het hoofdgebouw klaar om aan de optocht te
beginnen. Deze duurt ongeveer een uur. Er komt nog een speciale carnavalsbrief.

Zwemlessen groep 4 vanaf 30 januari
Maandag 30 januari starten de zwemlessen voor groep 4.
De zwemles begint om 8.30 u. en duurt een heel uur.
Wij verzamelen tussen 8.15 u. en 8.20 u. bij de ingang van het zwembad De
Wilgenring.
De kinderen moeten door de ouders naar het zwembad gebracht worden. Vanaf
8.15 uur zijn de juffen bij het zwembad. Om 8.20 u. gaan wij naar binnen en moeten
alle kinderen aanwezig zijn. Om 8.30 u. begint de zwemles. Daar mogen geen
ouders bij komen kijken. Kijken is wel toegestaan bij het diplomazwemmen.
Wij lopen na de zwemles met alle kinderen terug naar school.
Voor de groepen 5 betekent het dus dat zij na een jaar zwemles op maandag de
30ste weer op de gewone tijd op school moeten zijn.
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Crea-techniekmiddag groepen 3
Groep 3a en 3b hebben op donderdagmiddag 19 januari een crea-techniek
middag rond proefjes.
Voor groep 3c wordt het een crea-techniek ochtend op 20 januari.
Meespeelvoorstellingen voor de kleuters
Op 6 en 13 februari zijn er meespeelvoorstellingen op school van het Theater
Hofplein. Thema: Prentenboek " Duizend dingen over Nederland''.
IFFR gr6 t/m 8
Vrijdag 3 februari gaat groep 6 t/m 8 het IFFR bezoeken. (Internationaal Filmfestival
Rotterdam). Zij worden gehaald en gebracht met de bus.
Belangrijke data.
11 januari:
12 januari:
17 januari:
19 januari:
20 januari:
24 januari:
30 januari:
1 februari:
3 februari:
6 februari:
13 februari:
15 februari:
22 februari:
24 februari:
25/2 t/m 5/3:

Koffieochtend gr 3 t/m 5a
Koffieochtend dependance
Themaochtend VVE(kleuters en peuters)
meespeelochtend Tarsientje en 3a/3b creamiddag
techniek
meespeelochtend Berengroepen en 3c
creaochtend techniek
informatie nieuwe kleuters
eerste zwemles groepen 4
V.O. gesprekken groep 8
IFFR gr6 t/m 8
meespeelvoorstellling hofplein gr 1 en 2
meespeelvoorstellling hofplein gr 1 en 2
crea-ochtend Berengroepen
Carnaval
Lesvrije dag
Voorjaarsvakantie
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