Weekbrief

27 januari 2017

Jarigen van de week
De komende week is jarig: Demi uit groep 3.
Wij wensen jou een hele gezellige dag toe! Alvast van harte gefeliciteerd!

Bijbels thema: Waar ben je mee bezig? (23 januari t/m 10 februari)
We spreken met de kinderen over bezigheden die vragen oproepen en verbazing. Over de zin
en onzin wat mensen doen.
We lezen de verhalen uit Trefwoord over Maria en Martha, de Barmhartige Samaritaan (Lucas
10) en de schat in de akker en de parel van de koopman. (Mattheüs 13)

PBS
Komende week bekijken de leerkrachten per dag en per groep wat zij nodig vinden dat herhaald wordt. Dit kan o.a.
zijn; het spelen op het plein, het lopen op de trappen.
Tevens staat het leren omgaan met gevoelens deze week centraal.

Verhuizen
Joas uit groep 1/2a gaat komende week verhuizen naar Den-Haag. Wij wensen jou en jouw familie een hele goede
tijd toe in Den-Haag en op jouw nieuwe school.

Juf Hanneke
Afgelopen periode is juf Hanneke afwezig geweest. Jammer genoeg gaat haar herstel langer duren. Juf Hanneke zal
tot en met de voorjaarsvakantie niet meer lesgeven. Om te zorgen voor continuïteit en rust in de onderbouw is er
voor gekozen om juf Judith tijdelijk les te laten geven aan groep 1/2a. Dit houdt in dat juf Judith samen met invalster
juf Menke groep 1/2a de komende periode gaat lesgeven. Juf Yvonne en invalster juf Lydia zullen groep 1/2b tijdelijk
samen lesgeven. Hoe het na de voorjaarsvakantie zal verlopen, kunnen wij helaas nog
geen informatie over geven. Zodra er meer duidelijkheid is, zal dit met ouders
gecommuniceerd worden.

De Weggeefkast
Misschien heeft u hem bij binnenkomst al zien staan: De Weggeefkast. Vanaf komende
maandag zal deze kast in gebruik genomen worden.
Het doel van de weggeefkast:
Vaak hebben mensen thuis spullen in de kast staan, waar zij niks meer mee doen. Om
deze spullen een tweede leven te geven, hebben wij de Weggeefkast bedacht. Hierin verzamelen wij spullen, die
door kinderen gebruikt kunnen worden. Mocht u spullen voor de weggeefkast hebben, dan mag u deze zelf in de
kast zetten.
Mocht u of uw zoon/dochter iets in de kast zien staan wat u kunt gebruiken, dan mag u dit mee naar huis nemen. Zo
willen wij kinderen o.a. leren duurzaam om te gaan met materiaal.
Afspraken rond de Weggeefkast
1. In de kast mag u spullen neerzetten, die voor kinderen zijn. Het gaat hier om de leeftijd 0 t/m 12 jaar.
Hierbij valt te denken aan: puzzels, spelletjes, boekjes, kleding enz.
2. Deze spullen zijn heel, compleet en zien er nog netjes en schoon uit.
3. Ziet u of uw kind iets leuks dat thuis gebruikt kan worden, dan mag u of uw kind dit pakken en meenemen
naar huis.
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Ouder-kind workshop
Donderdag 2 februari is het eindelijk zover: onze eerste ouder-kind workshop! Deze workshop is voor de kinderen uit
de groepen 3-4 en 5. De andere groepen komen later in het jaar aan de beurt.
Op donderdag 2 februari om 13.00 uur kunt u samen met uw kind de workshop vogelvoer maken volgen in de
keuken van de MFA. Dit doet u onder begeleiding van meester Rudolf.
Helaas zijn er maar 6 plekken beschikbaar. U (of uw kind) kan jullie inschrijven bij de ingang van de school. Op het
whiteboard hangt de intekenlijst. Vol = helaas vol.
Mochten de ouder-kind workshops een groot succes zijn, dan willen wij volgend schooljaar meer van deze workshops
organiseren. U kunt zich t/m woensdag 1 februari opgeven.

De Leerlingenraad
Wij zijn bezig om buitenspeelgoed te kopen. Dit gaan wij samen met de penningmeester doen.
Wij zijn een goed doel aan het bedenken voor de goede doelen week. We weten de datum van deze week nog niet.
De pluim is voor juf Josje, omdat zij net adjunct is. Namens de leerlingenraad, Esmee en Joyce

Ontwikkelmiddag
Dinsdag 31 januari zijn de kinderen om 11.45 uur vrij. De leerkrachten hebben deze middag een ontwikkelmiddag. Er
wordt o.a. gesproken over het nieuwe rapport, het optimaliseren van hulp aan kinderen en wij volgen een workshop
beeldende vorming.

Volleybal groep 5/6
Afgelopen woensdag hebben de groepen 5/6 zich goed staande gehouden tijdens de volleybalwedstrijden. Jammer
genoeg hebben ze de finale niet weten te bereiken, maar de kinderen waren zeer sportief en fanatiek!

Letterfeest groep 3
Afgelopen donderdagmiddag hadden we feest in groep 3. We hebben alle letters geleerd en dat was zeker een
feestje waard. Letterhoedjes knutselen, een speurtocht door de school naar letters met hulp van groep 7, letterbingo
en een heuse diploma-uitreiking! Voor deze diploma-uitreiking waren ook alle ouders uitgenodigd. Bedankt voor
jullie komst. Foto’s zijn te zien op het ouderportaal.

Kleine mededelingen
1. Meester Rudolf gaat beginnen met het opruimen van een magazijn. Hij zal het prettig vinden als iemand hem
daarbij zou willen helpen en die tevens spullen zou willen afvoeren. Mocht u meester Rudolf willen helpen, dan kunt
u vanaf volgende week woensdag bij hem terecht om samen een afspraak te maken.
2. Op 1 februari organiseert vaart welzijn een sportkanjerfeest in de Pittelohal van 14.00 tot 15.30 uur. Dit feest is
gratis. Er zal een survivalbaan, luchtkussens, taekwondo, karate, dans en nog veel meer sporten aanwezig zijn. De
informatieposter hangt bij binnenkomst aan het prikbord.

Agenda
31 januari
2 februari
6 februari
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