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Tien-minutengesprekken
In de week van 13 februari vinden de 10-minutengesprekken plaats n.a.v. de rapporten. Er
komen vanaf maandag 6 februari intekenlijsten bij de groepen te hangen, met daarop de
mogelijkheden van de desbetreffende leerkracht aangegeven. Wilt u hierop aangeven wanneer u een gesprek wenst?
Rapporten
Over een paar weken komen de rapporten er weer aan. Helaas hebben wij nog niet alle rapporten ontvangen van de kinderen. Wilt u deze zo spoedig mogelijk inleveren bij de leerkracht van uw kind?
Atelier Batik
Voor het atelier Batik zijn wij op zoek naar katoenen lakens. Wie heeft er nog (oude) witte
lakens thuis die wij mogen hebben? Graag inleveren bij Hilda (groep Okergeel 5/6)
Ateliers
Vanaf 2 maart starten de ateliers op de donderdagmiddag van 14.00 u tot 15.00 uur. We
zijn altijd opzoek naar enthousiaste ouders, opa´s, oma´s, etc. die ons willen helpen bij het
atelier. Dus... Heeft u een talent dat wij kunnen gebruiken, bijvoorbeeld; solderen, schrijven,
hout bewerken, yoga, schaken, enz.? Vindt u het leuk om aan een groepje kinderen een atelier te geven, stuur dan een mail naar Hilda of Karine: h.rorije@stichtingschool.nl of
k.bogaarts@stichtingschool.nl
Wij kunnen uw hulp erg goed gebruiken!
Hieronder de data van de verschillende atelierperiodes:
Atelier D: 2, 9, 16 en 23 maart
Atelier E: 13, 20 april, 11 mei en 1 juni
Atelier F: 22, 29 juni en 6, 13 juli
Citroengeel
De groepsavond van Citroengeel komt er bijna aan! Dit keer het
thema: Dieren! We zijn druk in overleg welke activiteiten we gaan
doen op de avond van 3 februari. Onze groepsavond begint om
19:00 uur en eindigt om 21:00 uur. Het zou fijn zijn als enkele ouders
±10 minuten na afloop kunnen blijven om te helpen opruimen.
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Blauwe groepen
De kinderen van blauw hebben weer een week hard gewerkt aan het thema ‘gezondheid’. Zo
hebben de middelsten en jongsten
geknipt tot aan de vouw (motorische oefening) en daar ontstonden hele leuke tandenborstels
door. De oudsten hebben pillen
geteld zodat we konden zien hoe
goed zij de cijfers al konden
schrijven. Heel veel kunnen dat al heel knap!
Volgende week gaan we de letter b leren. Neem gerust spulletjes mee met de b voor in de
letterbak! Verder werken de oudsten aan het doel ‘meten met een maat’ door in de bouwhoek met stukjes verband te meten en gaan de jongsten van klei pillen kleien.
Even een herinnering: op donderdag staat altijd ‘spelen in het speellokaal’ op het rooster.
Denk net als bij de gym even aan het aantrekken van handige schoenen. Alvast bedankt!

Februari 2016
19:00 – 21:00 uur

Vrijdag 3 februari

Groepsavond Groep Citroengeel
(Romana)

Vrijdag 10 februari

Rapporten gaan mee

Vrijdag 10 februari

Groepsavond Groep Okergeel
(Hilda)

19:00 – 21:00 uur

Maandag 13 februari

Studiemiddag

Alle kinderen zijn om 12.00 u vrij

Maandag 13 februari
t/m donderdag 16 februari

Week van de rapportgesprekken

Op intekening bij de medewerker
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Vrijdag 17 februari

Studiedag

Alle kinderen zijn vrij

Maandag 20 februari
t/m 24 februari

Voorjaarsvakantie

Alle kinderen zijn vrij
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