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Onrust in de school
Helaas is gebleken dat ouders nog steeds in de school op hun kind
wachten. Dit zorgt voor onnodige onrust in de school. Dit is natuurlijk niet de
bedoeling. Wij verzoeken u daarom vriendelijk doch dringend om alleen bij
slecht weer binnen op uw kind te wachten.

SSV Aikido 16.00-18.00
Gym kleuters
Dinsdag 9 februari
GEEN Extra gym

Juf Patricia is nog steeds herstellende van haar auto-ongeluk. Na de
voorjaarsvakantie is pas een vervanger beschikbaar. Dit betekent dat de
gymlessen voor de kleutergroepen de komende weken helaas NIET door
kunnen gaan. Het is natuurlijk wel belangrijk dat onze leerlingen voldoende
beweging krijgen. Daarom zullen de kleuterjuffen zelf gymles geven in het
speellokaal.

Herstel juf Jody
Woensdag 10 februari

Gelukkig gaat het weer een stuk beter met juf Jody. Zij heeft enige tijd nodig gehad om te
herstellen van haar blindedarmoperatie, maar is aan de beterende hand. Aanstaande
dinsdag zal zij weer starten met lesgeven.

Nationale voorleesdagen

Donderdag 11 februari
Koffieochtend en Nederlandse
les voor ouders 08.30 uur (F)
GEEN Extra gym en SVV
basketbal, in verband met
werkzaamheden gymzaal

Vrijdag 12 februari

De Nationale voorleesdagen zijn helaas vandaag afgelopen. De
voorleeswedstrijd was een succes en werd gewonnen door Rachel uit
groep 7b. Ze las voor uit "Dagboek van een Loser". Juffen en meesters
hebben voorgelezen en groep 4a is naar bibliotheek Charlois geweest.
Er is veel bezoek geweest. Studenten, medewerkers van voetbalclub Feyenoord, de
vicevoorzitter gebiedscommissaris, een journalist, een illustratrice, een auteur, een
medewerker van Albert Heijn, onze schoonmaakster, leden van de Rotaryclub , een
directeur van een andere school en een verpleegkundige hebben aan onze leerlingen
voorgelezen. Wat hebben we genoten en wat ontzettend aardig dat al die mensen dit
voor de school willen doen!
De weken zijn dan wel succesvol afgesloten, maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat we
stoppen met lezen. Nee, het is juist een stimulans om verder te lezen en aan elkaar voor
te lezen! Op de achterkant van deze nieuwsbrief vindt u nog wat foto’s.

Wat een succes!
De circusmiddag was echt een groot succes. De speelzaal zat vol
met kinderen. De ouders bleven in een lokaal, versierden eierkoeken
en hielpen met schminken tijdens het kletsen. Het laatste half uur
was er een presentatie aan de ouders, met dans en veel acrobatiek.
Wat een talent!!
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Sportnieuws

Flag Football
Vanaf 1 maart zal de schoolsportvereniging (SSV) een nieuwe sport aanbieden. Het
gaat om Flag Football. Deze sport lijkt op American Football. Onze leerlingen hebben
afgelopen week kennis gemaakt met deze nieuwe sport. Wil je meedoen met Flag
Football, dan kun je jezelf aanmelden bij meester Leo.
Dinsdag 16 februari

Kids run 2016
Op zaterdag 9 april wordt de kids run 2016 gehouden. De inschrijving is inmiddels
geopend. Leerlingen van de groepen 5, 6, 7, 8, N3 en N4 kunnen zich vanaf maandag
8 februari aanmelden bij hun eigen meester of juf.
Let op: Het aantal plaatsen is dit jaar beperkt! Er kunnen dit jaar maar 50 leerlingen
meedoen. Schrijf je dus snel in, want VOL = VOL

Woensdag 17 februari

Aanwezigheid schooldiëtiste
Tijdens de koffie ochtend op maandag 15 februari aan de locatie Carnissedreef zal de
schooldiëtiste aanwezig zijn. Ouders die vragen hebben over overgewicht of
ondergewicht van hun kind (eren) kunnen hier een dieetadvies krijgen en een afspraak
maken voor een persoonlijk gesprek met de diëtiste.

Donderdag 18 februari

Vrijdag 19 februari
Juf Gaby, juf Desiree en
Meester Arie hebben het
verhaal van Boer Boris
nagespeeld voor de leerlingen
Van de schakelgroepen.

Een medewerkster van
Feyenoord leest voor uit
De Feyenoord avonturen
van Aap, Koe en Zebra in
groep 3a.

Juf Lia heeft in
verschillende groepen
de verteltafel van
Hennie de Heks
laten zien.

