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Project ‘generatiesporen’
Beste ouders/ verzorgers,

31-01-2018
Een tijd geleden hebben de kinderen van alle groepen
meegewerkt aan het project 'generatiesporen'. De
Gaanderbode en Buurtplein hebben ons gevraagd om een
I n h o u d:

editie van de Gaanderbode uit te brengen rondom dit

Blz. 1:

basisscholen in Gaanderen. Inmiddels zijn er al volop




Project

tekeningen en puzzels gemaakt, interviews gehouden en

‘Generatiesporen’

artikelen geschreven. We hebben ook al veel foto's

Tip van de

verzameld van de kinderen die aan het project werken en in

‘luizenmoeders’

'kleding van vroeger' les krijgen. We willen deze foto's graag gebruiken in de

Blz. 2:


Vertrek Adrie
Pontfoort




project, geheel gemaakt door de leerlingen van de

Gaanderbode (die ergens in maart bij de inwoners van Gaanderen op de mat zal
vallen.)

Carnaval

Wanneer u er bezwaar tegen heeft dat er foto's van uw kind(eren) worden gebruikt dan

gelaarsde kat’

project: Karinstolwijk@wisenwierig.nl.

Muzikaal sprookje ‘de horen wij dit graag. U kunt een mail sturen aan Karin Stolwijk, zij coördineert het

Blz. 3:



Bezoek school-

We verheugen ons op een prachtige uitgave!

verpleegkundige

Marcia Leijen, journalist/ tekstschrijver

Agenda

Websites, Magazines & More

Tip van de ‘luizenmoeders’
Hoofdluis betekent kammen, kammen, kammen....
De Assy luizenkam is echt een hele fijne kam! Te
koop bij de drogist of online.
Voor meer info www.assyluizenkam.nl
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Vertrek Adrie Pontfoort
Zoals u in onze vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen, vertrekt juf Adrie van onze
school.
Ouders die afscheid willen nemen van Adrie worden van harte uitgenodigd om dat op
haar laatste werkdag te doen: Op donderdag 8 februari tussen 14.00 en 15.00 uur!

Carnaval
Op vrijdag 9 februari vieren wij Carnaval op school. De
kinderen uit groep 5/6, 7 en 8 gaan in de loop van die ochtend
naar de Trefkuul. In de week van vrijdag 9 februari hebben wij
een gekke week. Op dinsdag 6 februari is het gekke hoeden
dag. De kinderen mogen die dag met gekke hoeden op school
komen. Op woensdag is het thema: gekke sokken dag.
Donderdag: raar met je haar. De kinderen mogen dan met
gekke kapsels op school komen

Alaaf!

Muzikaal sprookje ‘De Gelaarsde Kat’ – door SBOG
Muziek: Franco Cesarini – Tekst: Frank Groothof
Op zondag 4 februari om 11.00 uur vindt in De Pol het concert Music4All plaats.
Tijdens dit concert zal Symfonisch Blaasorkest Gaanderen o.a. het muzikale sprookje
‘De Gelaarsde Kat’ uitvoeren.
Het bekende verhaal over de Markies van Carabas, gaat over de drie molenaarszonen
die de erfenis van hun vader mogen verdelen: de molen, de ezel en de kat. De oudste
zoon erft de molen, de tweede zoon de ezel en voor de jongste zoon blijft er niets
anders over dan de kat. Dit lijkt de minste van de drie, maar dat pakt verrassend
anders uit!
Kom je ook luisteren hoe dit sprookje afloopt? Je bent van harte welkom!
Voor kinderen is de toegang gratis en als je het leuk vindt kun je je bij binnenkomst als
kat laten schminken. Volwassenen mogen ook gratis naar binnen als ze een geldige
donateurskaart voor 2018 hebben. Anders betalen ze aan de kassa 10 euro per
persoon.
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Bezoek schoolverpleegkundige
Op 20 februari is de schoolverpleegkundige, Annet Heyn, op school voor een
inloopspreekuur van 8.30 uur tot 9.30 uur.
Daarna vanaf half 10 onderzoek van de 5 jarigen; de ouders hebben daarvoor een
uitnodiging gehad via de mail.

Agenda
Vrijdag

02 februari

Studiedag groep 1-2-3, leerlingen van
deze groepen vrij!

Woensdag

07 februari

Bezoek spoorwegmuseum groep 7 + 8

Donderdag

08 februari

Afscheid Adrie Pontfoort 14.00 – 15.00 u.

Vrijdag

09 februari

Rapport groep 3 t/m 8

Maandag

12 februari

t/m

t/m

Vrijdag

16 februari

Dinsdag

20 februari

Voorjaarsvakantie

Bezoek schoolverpleegkundige
10-Minutengesprekken

Donderdag

22 februari

10-Minutengesprekken

Maandag

26 februari

10-Minutengesprekken

De volgende nieuwsbrief komt uit op woensdag 21 februari 2018
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