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Ideeënbus
Ken je de ideeënbus?
De ideeënbus hangt bij de ingang van de lerarenkamer. En hij blijft wel erg leeg. Leerlingen mogen
hier hun goede, leuke en gekke ideeën in stoppen. Wij kijken dan of we iets kunnen met die ideeën.
Bijvoorbeeld een spiegel op de wc hangen. Of een lekker toetje op school eten.
Hopelijk ligt binnenkort het briefje met jouw idee in de ideeënbus!
Groetjes van de Ouderraad

Welkom nieuwe leerlingen
In groep 5/6 is Nahom gestart, in groep 3 Wezenet en in groep 1-2 Mitch en Kisanet. Wij wensen
jullie heel veel plezier op onze school.

Carnaval
Het was een knalfeest op Wis en Wierig en in de Trefkuul. Prins Tijmen en Prinses Lizzy hadden goede
regels bedacht zodat het een geslaagd feest was. Wij zijn al hossend de vakantie in gegaan.
Tijmen zegt:’ Het was een leuke carnaval, zeker geslaagd!’ Ook kregen Prins Tijmen en Prinses Lizzy
de sleutel van de school en mochten ze regels verzinnen. Lizzy vond het een hele leuke ervaring:’ erg
grappig om voor een dag de baas van de school te zijn, in de toespraak mochten we onze regels
bekend maken aan alle kinderen.’

Schoolvoetbaltoernooi groepen 3,4,7 en 8
Voor de groepen 3 tot en met 8 zijn binnenkort de schoolvoetbaltoernooien. Als uw kind mee wil
doen aan het toernooi dan kunt u dat doorgeven aan de leerkracht van uw kind. Er hangen ook
intekenlijsten bij groep 5/6, 6/7 en 8 met betrekking tot ouders die willen rijden of begeleider willen
zijn.
Groep 5/6 heeft zich al opgegeven met twee teams en heeft volgende week al het toernooi! Wij
wensen de teams heel veel succes en plezier. Ook groep 7/8 heeft al twee teams; een jongens en
meisjes 8-tal!

Groep
5/6
3/4
7/8 meiden
7/8 jongens

aanmelden
vóór
27 feb
20 maart
13 maart
13 maart

Datum
toernooi
20 maart
24 april
29 maart
5 april

Waar

tijd

DZC’68
DZC’68
VV Doetinchem
VV Doetinchem

13.00-17.30
14.30-17.30
13.00-17.30
13.00-17.30

Wat is leven
De kleutergroep begint al een beetje aan de lente te denken. De themahoek wordt dan ook de
komende periode: “Jonge boerderijdieren”. Heb je nog knuffels of andere dingen die we kunnen
gebruiken om een uitdagende hoek te maken? Neem het mee!

Herinnering
A.s vrijdag 15 maart stakingsdag de school is gesloten
Woensdag 20 maart studiedag. Groepen 1 t/m 3 vrij

Verkeersexamen
Dit jaar doen groep 7 en 8 mee aan het VVN verkeersexamen. Op donderdag 4 april zal het
theoretisch examen zijn en op vrijdag 28 juni het praktijkexamen. De aankomende tijd zal er extra
veel aandacht zijn voor verkeersregels, verkeersborden en lessen over verkeer.

