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Lentefair:

AGENDA
5 februari
14 februari
16 februari
18 februari
14 februari
26 februari t/m
2 maart
14 maart
13 april

Start Tevredenheidsonderzoek
Voorronde Voorleeswedstrijd
Rapport
Kerk School Gezin dienst
Stakingsdag: geen les
Voorjaarsvakantie
Ouderavond Kanjertraining
Lentefair

Schoenmaatje:
De Schoenendozen zijn onderweg. Jullie
schoenendozen leggen een hele reis af
voor ze bij de Schoenmaatjes aankomen.
Per vrachtwagen of zelfs per schip. Michel
Stolk, de baas van de
vrachtwagenchauffeurs vertelt: “De
chauffeurs komen voor allerlei avonturen
te staan: een lekke band, slecht weer of
héél lang wachten bij de douane. Maar het
is elk jaar weer geweldig om te zien hoe
blij de kinderen zijn als de schoenendozen
aankomen!”

Zoals iedereen weet is de lente weer in
aantocht, dus het wordt weer hoog tijd voor
een leuke fair!
Ook dit jaar staan er weer veel leuke
activiteiten op het programma, met o.a. een
kledingbeurs en het rad van fortuin.
Hiervoor zijn wij uw hulp wel nodig.
Wij zoeken nog leuke spulletjes om te
verloten en om als prijsje weg te geven.
Heeft u thuis misschien nog iets over uit een
kerstpakket of andere leuke prijsjes?
Ook zijn wij op zoek naar kinderkleding voor
de kledingbeurs. Alle kindermaten zijn
welkom, en kunnen schoon afgeleverd
worden op school net zoals de prijsjes voor
de verloting.
Een goede reden om met z’n allen te
beginnen aan een grote
voorjaarsschoonmaak! ;)
Met vriendelijke groet,
De lentefaircommissie

Biebbezoek:
Flyer Naschools sportaanbod:
Binnen het Buurtsportwerk zijn wij bezig
geweest met een naschools sportaanbod
voor de leerlingen van alle scholen.
De leerlingen kunnen gratis gebruik
maken van het NSA en als zij mee willen
trainen met een vereniging kunnen zij een
x aantal keer gratis mee trainen.
Zie de meegestuurde flyer.

Op woensdag 24 januari zijn groep 1 en 2
naar de bibliotheek geweest voor het
voorleesontbijt. Het prentenboek "Sssst! De
tijger slaapt" werd voorgelezen door
burgemeester van de Nadort.
Daarna kregen de kinderen een lekker
tijgerbolletje, een soepstengel en een pakje
drinken. Vervolgens gingen ze nog een
bewegingsspelletje doen. Na afloop kregen
de kinderen een ballon mee en wat lekkers.
In groep 1 gaat juf Brenda deze week verder
werken over het prentenboek samen met de
kinderen. Op donderdag 1 februari gaan de
leerlingen van groep 7 en 8 voorlezen aan
beide kleutergroepen. Dit is een mooie
afsluiting van het project.

tijd kosten. Zij zullen deze dag o.a.
gebruiken om groepsplannen en rapporten
te gaan maken.
We hopen dat de actie resultaat mag
hebben. De urgentie is erg groot.
Facebook:
Zie voor de actuele verslagen van
activiteiten onze Facebookpagina
Met een vriendelijke groet namens het
team,
Freerk Elzinga

Studiemiddagen:
Op school worden veel activiteiten
georganiseerd en we zijn druk bezig met
verschillende projecten.
Graag willen we binnen het team
nadenken over de verbindende factor.
Welke visie hebben we op het onderwijs
en welke keuzes willen we maken. Samen
met bureau Expertis willen we enkele
studiemiddagen organiseren waarin we
onze visie op onderwijs willen formuleren
en vervolgens de doelen op korte en lange
termijn willen uitzetten.
Deze middagen zullen in de maanden
april, mei en juni worden gehouden. We
zullen de ouders tijdig informeren
wanneer de leerlingen dan ’s middags vrij
zullen zijn.
Staking:
Op 14 februari sluit het team van De
Wegwijzer zich aan bij de staking.
’s Ochtends zal een manifestatie worden
gehouden. In het kader van de werkdruk
zal het team van De Wegwijzer deze dag
gebruiken om taken uit te voeren die veel

