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SAMEN - VERANTWOORDELIJKHEID - VERTROUWEN - VEILIGHEID
Wisten jullie dat…
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De kleutergroepen langzaam maar zeker veranderen in een Sprookjesland?
De kinderen van groep 3 al alle letters geleerd hebben?
De groepen 3-4 het stoer vinden dat ze een paar keer per week in een vak op het bovenbouwplein
buitenspelen?
Alle kinderen in de groepen 5-6 op ‘Complimentendag’ in het zonnetje gezet zijn? En er op de gang
een heuse complimentenslinger hangt?
Groep 7 gestart is met het oefenen voor het verkeersexamen?
Alle groep 8 leerlingen aangemeld zijn op hun volgende school en ze de toetsen bijna af hebben? En
ze daarna nog hard kunnen werken aan onderdelen waar ze nog beter in kunnen worden?
De voorbereidingen voor de Koningsdag op 23 april zoetjes aan begonnen zijn?
Volgens sommige mensen op 1 maart de lente begonnen is en toevallig precies op die dag de zaadjes
voor de moestuin vanuit de GGD gebracht zijn?
We gelukkig ook weer met de kinderraad kunnen vergaderen en we dit voor de veiligheid wel online
gaan doen?

Namens het team wens ik jullie allemaal een goed weekend toe.
Met vriendelijke groeten,
Carina

Kalender
Week van 8 – 12 maart
Maandag
8 maart
Dinsdag
9 maart

Woensdag
Donderdag
Vrijdag

10 maart
11 maart
12 maart

Kinderraad
AJK kinderen om
12.15 uur vrij
MR-vergadering

Alle kleuters vrij

Week van 15 – 19 maart
Maandag
15 maart
Dinsdag
16 maart

Woensdag
Donderdag
Vrijdag

17 maart
18 maart
19 maart

Nieuws van de Ouderraad
Het is alweer een tijdje geleden dat wij als Ouderraad iets van ons hebben laten horen. Helaas is het in deze
moeilijke periode nog niet mogelijk om een bijeenkomst te organiseren waar wij u als ouder voor kunnen
uitnodigen en samen met u in gesprek kunnen over ontwikkelingen binnen de school van onze kinderen. De
OR-bijeenkomst die gepland staat op woensdag 17 maart gaat dus niet door.
Op dit moment is de Ouderraad samen met de Kinderraad en de leerkrachten aan het bekijken of het
mogelijk is om voor de kinderen materialen aan te schaffen voor binnen (in de klas) en voor buiten tijdens
het spelen. Wanneer hierover iets bekend is zullen wij dit in de Nieuwsbrief zetten.
De komende weken gaat de Ouderraad samen met de school bekijken hoe we invulling kunnen gaan geven
aan de verschillende activiteiten die nog op de planning staan. Welke activiteiten kunnen wel doorgaan en
welke aanpassingen moeten er gedaan worden? En welke activiteiten kunnen er helaas niet doorgaan en
welke alternatieven zijn er dan? Samen gaan we proberen om ook deze belangrijke momenten voor de
kinderen een plekje te geven in deze bijzondere schoolperiode.
Namens de Ouderraad
Tim Verharen

Sjors Sportief en Creatief tekenwedstrijd!
In april gaan we hopelijk weer van start met Sjors Sportief en Creatief! Afgelopen tijd hebben we ook een
tekenwedstrijd gehouden. De winnende tekening zal dit jaar op de kaft van het digitale Sjors Sportief en
Creatief boekje te bewonderen zijn! En WAUW, helemaal te gek! Wat hebben veel kinderen prachtige,
kleurrijke tekeningen ingestuurd! Sjors was natuurlijk dolgelukkig! Eigenlijk vond Sjors alle tekeningen even
mooi, maar er kon natuurlijk maar één winnaar zijn.
De winnares van de tekenwedstrijd, is Imke uit groep 7/8 van de Buizerd! Gefeliciteerd Imke!
De winnende tekening zal te zien zijn op de kaft van het digitale boekje dat jullie vanaf april kunnen
bekijken. Sjors heeft speciaal voor jullie school ook nog een collage gemaakt. Zit jouw tekening er ook
tussen?
Groetjes,
Sjors en de combinatiefunctionarissen Sport, Cultuur en Techniek.
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