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Inlogcodes
Met de navolgende inlogcodes kunt u inloggen inloggen op het ouderportaal van onze website:

15 februari 2017
I n h o u d:
Blz. 1:


Inlogcodes



Carnaval



Groep 8 naar het

Gebruikersnaam:
Wachtwoord:

wisenwierig
securewatertap

Wij hopen dat u vaak een kijkje gaat nemen op onze website!

Carnaval

voortgezet
onderwijs
Blz. 2:



12.00 – 14.00 uur.

Hulp nodig in de

De leerlingen mogen ’s ochtends al verkleed op school komen of

bieb

de verkleedkleren meenemen in een tas en zich tijdens het eten

Muziekproject

en drinken omkleden. Dit laten we vrij.

Blz. 3:


Op vrijdag 24 februari vieren wij op school carnaval van:

Geef mij maar een
boek 2017



Welkom op school



Agenda februari/

Het carnavalsprogramma is alleen voor de middag, dus ’s ochtends is het een gewone
vrijdagochtend. S.v.p. geen confetti en/of spuitbussen aan de kinderen meegeven.

Alaaf!

maart
Bijlage:


Bericht van het
Buurtplein

Groep 8 naar het voortgezet onderwijs
Iedereen in groep 8 heeft de laatste tijd een of meerdere open dagen bezocht. Zo kon je
bijvoorbeeld naar het AOC, Isala, Bluemers en het Rietveld. Sommige kinderen weten al
waar ze naar toe gaan, sommigen nog niet. Het is belangrijk om tijdens een open dag te
letten op de volgende dingen: Of je, je er thuis voelt, dat je, je zelf er volgend jaar ziet
lopen en of de school bij je past.
Ik, Nanouk wil graag naar het AOC en ik, Noah wil graag naar het Isala.
Uiteindelijk komt iedereen op de juiste plek terecht!

Noah en Nanouk groep 8
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Hulp nodig in de bieb
Op school hebben we een super mooie bibliotheek. Heel veel
kinderen maken hier dankbaar gebruik van en komen elke week
boeken lenen.
Welke ouder/opa/oma wil ons 1x per week op de maandagmiddag
en/of donderdagmiddag komen helpen bij de uitleen? Hebt U
interesse neem dan even contact op met juf Willemien.

Muziekproject
Ons project staat dit jaar in het teken van Muziek!
Van 9 tot en met 29 maart willen we de kinderen laten
kennis maken met allerlei vormen van muziekbeleving
en ze laten ontdekken waar hun talenten liggen.
Het project wordt op 9 maart geopend door Tijl
Damen. Hij zal alle kinderen betrekken bij zijn
Voorstelling zodat de sfeer er direct goed in zit!
In de ochtend zullen de normale lessen zoveel mogelijk door blijven gaan. ’s Middags
staat echter in het teken van het project.
We zijn heel blij dat verschillende ouders zich hebben aangemeld om aan een groepje
kinderen een workshop te geven, of ze te begeleiden bij een activiteit.
Daardoor kunnen we dinsdagmiddag 14 maart en 28 maart groepsdoorbroken werken
met groep 4, 5, 6 en groep 7, 8 en op donderdagmiddag 16 maart en 23 maart met
groep 1, 2 en 3.
De handvaardigheid lessen op maandag, woensdag en vrijdag gaan gewoon door.
Dansschool ACC Anique geeft dansworkshops aan groep 3 tot en met 8 op dinsdag 28
maart. Deze workshops worden gegeven tijdens de gymlessen in de sporthal. De
kleuters krijgen de workshop in de speelzaal op maandag 20 maart.
Op dinsdag 21 maart komt de Klankenkaravaan op school. Zij verzorgen workshops voor
alle kinderen.
De feestelijke afsluiting vindt plaats op woensdagmiddag 29 maart. U kunt een kijkje
komen nemen in de klassen en genieten van optredens van kinderen in de hal.
Noteer deze datum alvast in uw agenda, de exacte tijd volgt binnenkort.
Wij kijken erg uit naar drie muzikale weken!
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Geef mij maar een boek 2017
Ieder jaar kiezen boekhandels een kroonjuweel uit de
jeugdliteratuur. Dat boek wordt eenmalig uitgegeven als een
prachtige paperback en is te koop voor een klein prijsje. De
mooiste boeken komen zo binnen handbereik van kinderen,
zodat zij een eigen boekenplankje kunnen aanleggen met
toptitels uit de jeugdliteratuur.
Dit jaar is gekozen voor Achtste –groepers huilen niet van Jacques Vriens . Het boek is
al vanaf 10 februari in iedere boekhandel te koop voor maar € 2,00. !!

Vajèn Goldewijk
Veel plezier op onze school

Agenda februari/maart
Woensdag

15-02

Contactavond
Technieklokaal groep 8

Dinsdag

21-02

Contactavond

Donderdag

23-02

Contactavond

Vrijdag

10-03

Technieklokaal groep 8

Vrijdag

17-03

Technieklokaal groep 8

Vrijdag

24-03

Technieklokaal groep 8
Carnaval ’s middags
van 12.00 tot 14.00 uur

Woensdag

29-03

Feestelijke afsluiting
muziekproject

De volgende nieuwsbrief komt uit op woensdag 8 maart a.s.
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