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Telefonische bereikbaarheid 
Helaas hebben we problemen met onze 
telefoonaansluiting. We hopen dat dit zo 
snel mogelijk verholpen wordt.  
Via school zijn we ook bereikbaar op 
nummer: 010-4817135 
 

Oudercommissie 
Lijkt het u leuk om mee te denken en 
praten over de activiteiten die we met 
Pollewop organiseren? Kom dan op 
woensdag 3 februari om 11.15 uur, 
meepraten met Saime, Adrie, ouders en 
collega’s van de Carnissedreef. 
 

Lekker thema en andere 
activiteiten in januari. 
Wat een lekker thema hadden we in 
januari. Vooral de zelf gemaakte 
groentesoep was om te smullen. We 
kochten eerst de groente en het vlees in 
de supermarkt met elkaar. De volgende 
dag hebben de kinderen de groente zelf 
gesneden en in de pan gedaan.  
Maar ook de zelf gemaakte kruidnoten en 
het ontbijt tijdens het Nationaal 
voorleesontbijt waren een succes. 
 
Andere leuke activiteiten in januari waren 
‘muziek op schoot’ waarin het verhaal We 
hebben er een geitje bij werd uitgebeeld 
en waarbij kinderen mochten dansen en 
zingen. 
Ook het bezoek aan speeltuin Charlois was 
leuk. Gewoon op een zonnige winterdag 
lekker op de wip, de schommel en het 
klimrek. Dat gaan we vaker doen!  
 

Gefeliciteerd en welkom 
In februari hebben we drie jarige kinderen 
in de groep. Ilija wordt 4 jaar en gaat naar 
de nieuwe kleuterklas aan de 
Carnissedreef. Riley en Viktor worden 3 
jaar. Gefeliciteerd allemaal. 
 

 
welkom Julia en Maravilha. We wensen 
jullie veel plezier bij ons op de groep. 
 

Circus 
Het thema in februari is Circus. 
Kunstjes, liedjes, muziek, verhalen, 
knutselwerkjes, nieuwe woorden, allemaal 
staan ze in het teken van feest en 
circusplezier. 
Daarnaast leren we veel over kleuren, 
vormen en het lichaam. 
Om in de sfeer te komen: 
Op YouTube kunt u samen met uw kind 
kijken naar het digitaal prentenboek 
‘Dribbel naar het Circus’ en bijvoorbeeld 
Bassie en Adriaan in het circus. 
 

Agenda  februari 2016 
 
2-2   samen taal en koffie 
3-2   oudercommissie 
9-2   samen circus maken en koffie 
16-2 samen zingen en koffie 
19-2 geen school in verband met        
studiedag van de leidsters.  
 
22 t/m 26-2 Voorjaarsvakantie          
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Schooidige samenleving gebeurt het ontdekken 

van de wereld steeds vaker virtueel: televisie, 
computergames, tablets en smartphones. 

En dat, terwijl het wetenschappelijk is aangetoond 

dat buiten spelen in de natuur de ontwikkeling van 

kinderen enorm stimuleert. Met ModderDag zetten 

we het spelen in de natuur op de agenda. Omdat 

het leerzaam en leuk is! Sluit je daarom aan en 

organiseer je eigen ModderDag. 

Vies worden mag op ModderDag! 

aar en wanneer is er nog ruimte om te spelen in de 

natuur? Te ervaren hoe je een steen kunt keilen 

over het water? Hoe het is om slootje te springen of 

n een boom te klimmen? In onze huidige 

samenleving gebeurt het ontdekken van de wereld 

steeds vaker virtueel: via  televisie, computergames, 

tablets en smartphones. 

En dat, terwijl het wetenschappelijk is aangetoond 

dat buiten spelen in de natuur de ontwikkeling van 

kinderen enorm stimuleert. Met ModderDag zetten 

we het spelen in de natuur op de agenda. Omdat 

het leerzaam en leuk is! Sluit je daarom aan en 

organiseer je eigen ModderDag. 

Vies worden mag op ModderDag! 

Waar en wanneer is er nog ruimte om te spelen in 

de natuur? Te ervaren hoe je een steen kunt keilen 

over het water? Hoe het is om slootje te springen of 

in een boom te klimmen? In onze huidige 

samenleving gebeurt het ontdekken van de wereld 

steeds vaker virtueel: via  televisie, computergames, 

tablets en smartphones. 

En dat, terwijl het wetenschappelijk is aangetoond 

dat buiten spelen in de natuur de ontwikkeling van 

kinderen enorm stimuleert. Met ModderDag zetten 

we het spelen in de natuur op de agenda. Omdat 

het leerzaam en leuk is! Sluit je daarom aan en 

organiseer je eigen ModderDag. 

Vies worden mag op ModderDag! 

 
 

 
 

 
 
 
              


