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Extra groep Blauw.
In onze groepen ½ is het inmiddels druk aan het worden. Bij vierendertig
leerlingen of meer per groep mag de school een extra groep formeren. Wij
zitten inmiddels aan dit aantal. Alle reden om met de voorbereidingen te
starten voor de vierde tijdelijke groep Blauw.
Op dit moment zijn wij bezig om een extra leerkracht aan te trekken voor
deze extra groep die na de voorjaarsvakantie op maandag 7 maart gaat
starten in het dan aangepaste speellokaal.
Per groep zullen er ongeveer acht leerlingen overstromen naar de extra
groep. De leerkrachten van de huidige groepen maken een weloverwogen
keus. Als uw kind geplaatst wordt in de nieuwe groep, hoort u dat persoonlijk van de leerkracht.
Wij zijn blij dat we na de voorjaarsvakantie kunnen starten met een vierde
kleutergroep.
Mocht u algemene vragen hebben over de extra groep dan bent u welkom
bij Folkert.

Vanuit het team
Ondanks onze oproep via de nieuwsbrief van vorige week en de tekst op het tv-scherm bij de
hoofdingang staan en zitten er nog steeds ouders te wachten op hun kind in het voorhalletje.
Omdat wij er met onze groepen langs willen verzoeken wij iedereen nogmaals om op het
schoolplein te wachten op de kinderen. Wij zullen hen die wel in het voorhalletje zitten aanspreken.

Blauw
In de blauwe groepen hebben we deze week de letter
‘o’ aangeleerd. In veel namen komt de letter voor, zoals in ‘soner’ maar ook in de namen van verschillende
leerkrachten zoals ‘jordi’, ‘corina’ en ‘marion’.
Ook volgende week zijn we nog bezig met het thema
‘Sneeuw en IJs’, dat is week nummer 4.
(soner heeft de eerste letters van zijn naam gekleid)

Als je graag een keer wil komen helpen, geef je dan op bij de leerkracht van je kind.
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Groen
In groen hebben we het de afgelopen week in de groep gehad over vogels in de winter. Omdat vogels met vorst in de grond en sneeuw moeilijk eten vinden hebben we een knutsel gemaakt voor ze met vogelvoer erop.
Helaas was de sneeuw verdwenen toen wij klaar waren, maar dat mocht voor ons de pret
niet drukken bij het maken van de voederbol.

Schoolverlaters rapporten
Als gevolg van ziekte en technische problemen hebben wij de datum van de schoolverlaters
rapporten verschoven naar donderdag 4 februari.
Zoals eerder vermeld komt er a.s. maandag een lijst te hangen voor alle ouders van groep 8
voor de oudergesprekken over het middelbare schooladvies. Tijdens deze gesprekken, die
plaatsvinden op donderdagavond 4 februari, lichten wij onze adviezen toe. Als je dat wilt mag
je je kind meenemen naar dit gesprek. Wij vragen u wel 10 minuten eerder naar school te
komen, zodat je het schoolverlatersrapport voor het gesprek nog even kan inzien.

Atelier presentatie
Vrijdag 12 februari is er een tentoonstelling van de ateliers van afgelopen periode. In de hele
school zijn de werkstukken of presentaties te bewonderen. Alle ouders van de groepen 3, 4,
5, 6, 7 en 8 zijn van harte uitgenodigd van 13.15 uur tot 13.45 uur. Graag tot dan!
Atelier naar de donderdagmiddag
Vanaf 25 februari verschuiven de ateliers naar de donderdagmiddag. We zijn nog steeds op
zoek naar enthousiaste vaders, moeders, opa’s en oma’s, etc. die het leuk vinden om op
donderdagmiddag van 14.00 uur – 15.00 uur een atelier te geven aan een groepje kinderen.
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Hier een aantal voorbeelden van ateliers die al gegeven zijn. Hout bewerken (Kenneth
Bohle), sokpoppen maken (Tonia Ketelaar), schrijfcursus (Natasja Bijl), schminken
(Angelique Schrieken), Taarten maken (Jennifer Sterrenburg), bootcamp (Vincent Swinkels),
blik vol geluk (Maaike Bruggeman). Mocht je ook een atelier willen geven, maar je weet niet
zeker of het geschikt is? Schroom niet! Kom langs! Je kunt je ook per mail opgeven bij
h.rorije@stichtingschool.nl of schiet Hilda even aan.
Luizenpluis
Op dit moment hebben wij drie actieve ouders die er voor zorgen dat de school hoofdluisvrij
is en blijft. Eigenlijk is dit veel te weinig en kunnen zij zeker meer hulp gebruiken!
Iedere dinsdagochtend na elke vakantie worden de kinderen gecontroleerd op hoofdluis. Heb
je op dinsdagochtend een uurtje tijd en wil je een handje helpen op school? Meld je dan aan
bij h.rorije@stichtingschool.nl

Schoolvoetbal oranje groepen
Na de voorjaarvakantie starten we met de training voor het schoolvoetbal. De trainingen zullen op de woensdagmiddag ; 9 maart, 16 maart, 23 maart en 30 maart van 13:00 tot 13:45
gegeven worden op het sportveld bij school.
De trainingen worden verzorgd door een aantal enthousiaste ouders.
De jongens 11-11 worden getraind door Ron Terlier, vader van Mauro, samen met Terese
Pelgrim, moeder van Boaz en Maaike vd Busken, moeder van Cas.
De Meisjes 7-7 worden getraind door Sjoerd de Vries, vader van Shary en Marloes Hollander, moeder van Ella.
Deelname aan het toernooi betekent ook deelname aan de trainingen, mocht het echt niet
lukken aanwezig te zijn laat dit ons dan tijdig weten.
Mail: m.schuitema@stichtingschool.nl
Om lekker te kunnen voetballen en veilig te kunnen spelen is het noodzakelijk voetbalschoenen en scheenbeschermers te dragen. Wanneer je dit niet hebt vraag onderling of je iets van
elkaar kunt lenen, aanschaffen is vaak onnodig!
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Februari 2016
Donderdag 4

Tien-minuten gesprekken groep 8

Vrijdag 5

Groepsavond Hilda

Van 19.00 uur tot 21.00 uur

Vrijdag 12

Presentaties Atelier

Ouders van de groepen 3 t/m 8 zijn
welkom van 13.15 tot 13.45 uur

Donderdag 18

Rapporten mee

Vrijdag 19

Weekslot Carola

Ouders van deze groep zijn welkom
om te komen kijken van 13.15 tot
13.40 uur

Vrijdag 19

Groepsavond Carola

Van 19.00 uur tot 21.00 uur

Dinsdag 23

Tien-minuten gesprekken

Donderdag 25

Tien-minuten gesprekken

Vrijdag 26

Studiemiddag

Alle kinderen zijn om 12.00 uur vrij

Maandag 29 feVoorjaarsvakantie
bruari t/m vrijdag 4
maart
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