Nieuwsbrief nr.7
Februari 2020
Beste ouders/verzorgers,
Voor u ligt de nieuwsbrief van februari 2020.
De tijd vliegt, de kerstvakantie lijkt nog maar pas geleden en de volgende vakantie staat al weer voor de deur!
In de afgelopen periode zijn de CITO toetsen afgenomen, de definitieve schooladviezen voor onze groep 8
leerlingen bepaald en zijn de rapporten weer ingevuld.
In de komende week krijgen alle leerlingen hun rapport mee naar huis en heeft u als ouders/verzorgers de kans
om op school met de leerkracht(en) te spreken over de ontwikkeling van uw zoon/dochter.
Maar dat is natuurlijk niet het enige, want er mag ook gefeest worden! Carnaval staat immers voor de deur.
We sluiten deze week dan ook feestelijk af met een gezellige carnavalsviering op school voor alle kinderen!
Daarna lekker een weekje vakantie.
Een hele fijne vakantie allemaal!
Met vriendelijke groet,
Josien Kats

Belangrijke data
•
•
•
•
•
•
•
•
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•

18 en 20 februari: rapportgesprekken groep 1 t/m 7
21 februari Carnavalsviering continu rooster groep 5 t/m 8 (8:30-14:00)
21 februari Rapporten mee
22 februari t/m 1 maart: Carnavalsvakantie
LET OP: Niet op de kalender!!! woensdag 11 maart groep 1 t/m 4 vrij
2 t/m 6 maart: Open inloopweek (8:30-9:30)
3 maart Open dag
5 maart : Inloopspreekuur jeugdprofessional Lisa de Klerk
10 maart MR vergadering
24 maart OR vergadering

Open inloopweek en open dag
In de week na de voorjaarsvakantie (2 t/m 6 maart) houden wij een open inloopweek. Dit betekent dat u van
harte welkom bent om in alle groepen tijdens het eerste lesuur aan te sluiten om een les bij te wonen. Dit geldt
ook voor de peutergroepen.
Mocht u iemand kennen die nog op zoek is naar peuteropvang of een leuke basisschool, dan waarderen wij het
uiteraard erg, als u deze open inloopweek onder de aandacht zou willen brengen!
Op dinsdag 3 maart is het de hele dag open dag. Dit geldt voor alle KPO scholen.
Wij hopen op een gezellige drukte.

Nieuws uit de Peutergroep
BEZOEK GROEP 8
Afgelopen weken hebben we op de peutergroep regelmatig bezoek gehad van leerlingen van groep 8. Tijdens
de Nationale Voorleesdagen kwamen ze onze peuters voorlezen. Dit was erg gezellig.
In de week van 10 februari kwamen ze op de groepen om dansjes aan te leren voor de carnavalsochtend. Hier
deden de kinderen, en juffen, uiteraard enthousiast aan mee.
Dankjewel groep 8 voor de gezellige bezoekjes aan onze peutergroep.
PROJECT KLEDING/CARNAVAL
In de laatste week van het project Kleding, van 17 t/m 21 februari, leggen we de nadruk natuurlijk vooral op de
carnavalskleren. We hebben extra veel verkleedkleren op de groep, en zullen ook zeker een paar keer in de
polonaise gaan met de kinderen.
CARNAVALSFEEST
Op vrijdag 21 februari hebben we carnavalsfeest. Alle peuters mogen deze ochtend komen. Ook als je normaal
niet op vrijdagochtend komt.
We beginnen de ochtend samen met de basisschool op het grote schoolplein. Daar gaan we samen de leuke
dansjes doen die we geleerd hebben van groep 8.
Daarna gaan we in onze eigen lokalen verder feesten.
Zorg dat je allemaal je leukste pak aanhebt!
VOORJAARSVAKANTIE
Van 22 februari t/m 1 maart hebben we voorjaarsvakantie. We beginnen weer in de week van 2 maart.
PROJECT ZIEK EN GEZOND
Hopelijk komen we na de vakantie allemaal weer uitgerust en fit terug naar de peutergroep. We gaan dan
werken en spelen met het project Ziek en Gezond. We halen de doktersspullen tevoorschijn, en er zal vast wel
een bedje zijn waar “zieke” kinderen of poppen even lekker in kunnen gaan liggen.
De speciale spelinloop bij dit project is op woensdag 4 en donderdag 5 maart. De ouders krijgen dan weer
informatie over het project.

Nieuws van de TSO
Afgelopen weken is het TSO onderzoek 2019 afgesloten en zijn wij van de 48 TSO locaties gedeeld 1e geworden
met onze TSO.
We hebben een mooi eindcijfer van 8,4 en zijn hier dan ook reuzetrots op. We zijn een ontzettend enthousiast
team met super vrijwilligers waar Marsha en Antoinette erg trots op zijn.
Zij zorgen samen met ons met veel liefde en toewijding tussen de middag voor jullie kinderen, dit blijkt wel uit
de resultaten die jullie als ouders/verzorgers hebben ingevuld.
We kunnen in dat uurtje tussen de middag niet alle ouders/ verzorgers goed informeren maar mocht er iets
gebeuren wat jullie moeten weten nemen we natuurlijk direct contact met jullie op.
We gaan ook dit jaar weer ons best doen om jullie kinderen met plezier te laten overblijven en dat we volgende
keer met nog zo’n mooi cijfer bovenaan mogen staan.
Dank jullie wel voor het invullen van de enquête en mocht u vragen hebben laat het ons weten, Antoinette
Dijkstra de overblijf coördinator is van maandag t/m donderdag op school aanwezig (loop bij haar binnen),
telefoonnummer: 076-5045819 of via de mail: overblijvendeappel@kober.nl.

