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Gelukkig nieuwjaar!
Wij hopen dat jullie allemaal een fijne vakantie
hebben gehad en lekker zijn uitgerust.

De week voor de vakantie is geweldig afgesloten, wat hebben jullie goed je best gedaan!
Met de musical groep 6/7 en de playbackshow, wat een talenten hebben we op school, het
waren spetterende shows! Kijk maar naar de foto’s op onze website.
En de ouders willen wij via deze weg bedanken, wij vonden het heel erg leuk dat u met
zoveel aanwezig was.
Da Capo lessen
Volgende week zijn er voor de groepen 1/2 en 2/3 openbare Da Capo lessen (muziekles).
U bent van harte welkom om deze lessen bij te wonen in het speellokaal.
De lessen beginnen om:
groep 2/3
10.45  11.30 u.
groep 1/2
11.30  12.15 u.
Wij hopen dat de kinderen veel publiek zullen
hebben!

Toetsweek
De toetsweek komt er weer aan. In de week van 18 januari mogen de kinderen weer laten
zien wat ze allemaal nog weten van de lesstof. Deze week is het extra belangrijk om uw kind
op tijd te laten slapen. En met een gevulde maag naar school te sturen.

Het Bredero
Op maandag 11 januari gaan de leerlingen van groep 8 naar Het Bredero Beroepscollege.
Ze krijgen zo de kans om op een school voor Voortgezet Onderwijs school rond te lopen en
de sfeer te proeven. Ook krijgen de leerlingen veel informatie en kunnen ze vragen stellen.
Het begint om 13.00 uur en zal om ongeveer 15.00 uur afgelopen zijn. De kinderen zijn dus
een uurtje later thuis dan normaal.
Werkzaamheden
De werkzaamheden op het plein zijn gestart. Dit zorgt de aankomende maanden voor
overlast. We zullen proberen jullie steeds zo goed mogelijk te informeren. En hopen
natuurlijk dat het allemaal snel klaar is en we kunnen genieten van een mooi nieuw plein.
Voor de veiligheid van de kinderen willen we u vragen om de aankomende periode de achter
ingang te gebruiken bij het brengen en halen van uw kind. We zouden het op prijs stellen als
u met ons meewerkt door het hek naar het plein achter u dicht te doen.
Probeer op tijd op school te zijn, als uw kind te laat is dan zal u via de hoofdingang naar
binnen moeten. We hebben helaas achter geen bel.
Kinderzwerfboek
Zwerfboeken zijn boeken die zwerven van kind naar kind met een sticker op de kaft. Ze
blijven achter op verschillende plaatsen; ziekenhuizen, treinen, wachtkamers, hotels of op
een van de kinderzwerfboekstations. Speeltuin ‘De Speelvogel’ is zo’n station!
Heeft u thuis kinderboeken die je niet meer gelezen worden, of wil u kind graag een
zwerfboek lezen ga dan langs bij Corrie of Cherin in De Speelvogel. U kunt ook kijken op
www.kinderzwerfboek.nl

Agenda
11 januari
13 januari
18 januari
29 januari
01 februari

groep 8 naar het Bredero
workshop ‘creatief met afval’
start toetsweek
studiedag
studiedag

Verjaardagen
11 januari

Salar Jafari

groep 4/5

