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Vervangingen in de groepen voor zieke leerkrachten
De griep die op dit moment heerst velt helaas ook de leerkrachten van ons team en de
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vervangers van de invalpool. Hierdoor treden er nogal wat wisselingen op in de bezetting
van de groepen, moeten we soms een groep opsplitsen en bestaat zelfs de kans dat we

I n h o u d:

ouders van een groep moeten vragen hun kinderen thuis te houden. Natuurlijk proberen we
dit laatste zoveel mogelijk te voorkomen.

Blz. 1:
•

had gezien. We hebben vaak met meerdere factoren rekening te houden en kiezen dan de

groepen voor zieke

beste oplossing voor iedereen.

leerkrachten
•

We begrijpen dat u soms graag een andere oplossing voor de groep van uw zoon of dochter

Vervangingen in de

Alle kinderen moeten
kunnen opgroeien
tussen boeken

We hopen dat de griepepidemie snel voorbij is en dat u begrip voor heeft voor de
oplossingen die we kiezen.

Blz. 2:
•

Waterweek

•

Welkom op school

•

Agenda maart

Bijlagen:

Alle kinderen moeten kunnen opgroeien tussen de boeken
Het initiatief ‘Geef een (prenten)boek cadeau’ heeft als missie alle – maar dan ook alle –
kinderen in Nederland te laten opgroeien tussen de allermooiste kinderboeken. Als er thuis

•

OPR nieuwsflits

mooie boeken zijn, ontdekken kinderen en ouders hoe leuk lezen en voorlezen is; hoe

•

Vacature

heerlijk het is om je te verliezen in een prachtig verhaal, in een onbekende wereld.

•

Flyer Alice (MPG

Geletterdheid is bovendien een voorwaarde voor succes op school en later in de

jeugdtheater

samenleving. Om die missie te laten slagen wordt ieder jaar in februari een klassiek
jeugdboek en in april een prachtig prentenboek ter beschikking gesteld voor maar 2 euro!
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Waterweek
De waterweek komt er weer aan! Van 19 tot 25 maart is het zo ver. In die week hebben we
extra aandacht voor een goede gezondheid en van het drinken van water in plaats van
suikerhoudende drankjes. In de groepen wordt er op verschillende manieren aandacht
besteed, zoals: gezamenlijk water drinken in de kleine pauze, een les over water en
gezondheid, tijdens het kringgesprek het thema bespreken, kleurplaten inkleuren of posters
ophangen. We willen gelijk van de gelegenheid gebruik maken om de aandacht te vestigen
op de pauzehap: denkt u eraan uw kind tijdens de kleine pauze fruit mee te geven en
gezond beleg op brood te doen?

Welkom op school

Evelien Roelofsen
Wij wensen je een fijne tijd toe op onze school

Agenda maart
Dinsdag

13 maart

Technieklokaal groep 8

Dinsdag

20 maart

Technieklokaal groep 8

Woensdag

21 maart

Schoolvoetbal groep 5/6

Vrijdag

23 maart

Technieklokaal groep 7
Schoolvoetbal groep 7/8 (meisjes)

Dinsdag

27 maart

Technieklokaal groep 8

Donderdag

29 maart

Paasontbijt

Vrijdag

30 maart

Goede vrijdag/studiedag “Thinking for
Learning”, leerlingen vrij

Maandag

02 april

2e Paasdag

Dinsdag

03 april

Studiedag leerkrachten Stichting
IJsselgraaf, alle leerlingen vrij

De volgende nieuwsbrief komt uit op woensdag 21 maart 2018
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