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De eerste maand van het jaar is alweer bijna voorbij, Koning Winter heeft zich eventjes laten gelden. In
deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen:







Voorleesdagen groep 1 en 2
Juffen- en Meesterdag
Schoolreisje groep 3 t/m 6
Oudergesprekken
Filosofielessen groep 4b/5
Kalender

Voorleesdagen groep 1 en 2
Groep 1 en 2 doen deze weken mee aan de nationale voorleesdagen.
Elke ochtend komt er een vader of moeder (of pake of beppe) voorlezen
uit een prentenboek. Ook op het moment van schrijven wordt er
voorgelezen: de leesconsulente van de bibliotheek is het prentenboek
van het jaar aan het voorlezen: Een huis voor Harry.

Juffen- en Meesterdag
Woensdag 13 februari wordt op school de Juffen- en Meesterdag
gehouden. Die dag vieren alle leerkrachten hun verjaardag. U heeft hierover een mail ontvangen van juf
Jitske. De kinderen hoeven die dag geen fruit en drinken mee naar school te nemen

Schoolreisje groep 3 t/m 6
Dinsdag 4 juni (het duurt nog even) gaan groep 3 t/m 6 op schoolreisje. Het is nog even een verrassing
waar ze heen gaan, maar dat het erg leuk wordt staat nu al vast.

Oudergesprekken
In de week voor de voorjaarsvakantie worden de oudergesprekken weer gehouden n.a.v. het eerste
rapport. U kunt zich inschrijven voor een gesprek op dinsdag 12 februari of donderdag 14 februari op de
inschrijflijst bij het lokaal van uw kind(eren).

Filosofielessen
In groep 4b/5 en groep 6/7a krijgen de kinderen een viertal lessen Filosoferen voor Kinderen, gegeven
door juf Michelle en meester Jelle. Zij geven deze lessen vanwege een minor-opleiding die zij volgen op
de PABO. Tot nu toe zijn de kinderen erg enthousiast over deze lessen.
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Kalender

Dinsdag 12 februari + donderdag 14
februari
Zaterdag 16 februari t/m zondag 24
februari
Woensdag 13 februari
Vrijdag 15 maart

Oudergesprekken
Voorjaarsvakantie
Juffen- en meesterdag
Landelijke staking, alle scholen dicht

