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Vanuit het team
De afgelopen week was onze nieuwe collega, Willeke, voor het eerst bij ons op school. Vol
enthousiasme kijkt ze uit naar maandag na de vakantie. Zij start dan met de nieuwe groep in
het voormalige speelzaal. Het lokaal is klaar voor gebruik en ook de organisatie achter de
groep is geregeld. Willeke: welkom in ons team!

Stepje verdwenen.
Dinsdag 23 februari is er tijdens de middagpauze het stepje van Anna Luiken bij de ingang van de school verdwenen. Een oproep om uit te kijken
naar dit stepje. Misschien kunnen wij er samen voor zorgen dat de step
weer in de hal terug komt.

Ouderkring groep Karin en Annemiek
De ouderkring die gepland staat op 9 maart gaat helaas niet door.
De nieuwe datum zal zo snel mogelijk in de nieuwsbrief staan.

Schaatsen bij FlevOnIce
Afgelopen maandag mochten de oranje groepen met de bus naar Biddinghuizen waar zij de
hele ochtend op het ijs stonden. We willen onze oranje kinderen een compliment geven voor
het enthousiasme dat ze hebben laten zien: bedankt voor deze geslaagde ochtend!

1

Nieuwsbrief
26 februari 2016
Week 8

Groen.
Thema Kunst is (helaas) alweer voorbij in groen. Wat een geweldig thema was dit, waarin wij
veel geleerd hebben. We hebben gepraat over kunst, wat is dat eigenlijk en wie maakt
kunst, waar vind je kunst, hoe kun je zelf kunst maken ....
We hebben geleerd over o.a.Van Gogh, Mondriaan, Michelangelo en Rembrandt. Delfts
blauw en 3-D kunst is ook aan bod gekomen. De kinderen hebben zelf prachtige kunstwerken gemaakt. Er zijn kunst ‘ Elfjes’ gemaakt , het lied “ een eigen schilderij” hebben wij gezongen en er zijn veel boeken gelezen over het thema.
Een keramiek kunstenares, Barbara Roling, is op bezoek geweest en heeft prachtige dingen
laten zien waardoor we enorm geïnspireerd werden. Bedankt.
Als afsluiting hadden wij een tentoonstelling, ons eigen museum. Het is druk bezocht, bedankt voor jullie komst!
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Februari/ Maart
2016
29 februari t/m 5
maart 2016

Voorjaarsvakantie

7 maart 2016

Eerste dag nieuwe blauwe groep W.

9 maart 2016

Ouderkring Corina

19.30 – 20.30 uur

11 maart 2016

Weekslot Carina/ Ellen

13.15 – 13.45 uur
Ouders uit deze groep zijn welkom

15 maart 2016

Ouderkring Maarten

19.30 – 20.30 uur

17 maart 2016

Ouderkring Carina/ Ellen

19.30 – 20.30 uur

18 maart 2016

Ouderkring Corina

19.30 – 20.30 uur

18 maart 2016

Groepsavond Sanne/ Suzanne

19.00 – 21.00 uur
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