Week 03

2018-2019

Belangrijke data:
16 januari
16 januari

Leerlingenraad
Beschuit met muisjes: Manja en dochter komen naar school

18 januari
23 januari
31 januari
20 februari
22 februari
8 maart
10 april

Hoofdluiscontrole
Start voorleesdagen
Afscheid meester Joep met open podium middag; exacte tijd volgt
Meester en Juffen dag
OPEN PODIUM 08.45 uur: ouders zijn altijd welkom
Hoofdluiscontrole
Schoolfotograaf

Belangrijke data voor de bovenbouw:
Maandag 14 januari
Junior Fontanus
Vrijdag 18 januari
Toets Topografie bovenbouw (jaar 6/7/8)
Maandag 28 januari
Boom toetsen jaar 3-8 (hele week)
Dinsdag 5 februari
Theatervoorstelling Geldwijs bovenbouw (fiets mee!)
Maandag 11 februari
Junior Fontanus
Woensdag 13 februari
Workshopmiddag Meerwaarde
Stagiaires Zehra heeft afscheid genomen
Afgelopen vrijdag heeft Zehra afscheid genomen van de kinderen en het team. Haar
stageperiode was voorbij. En …. direct op de vrijdagmiddag had ze het afsluitende examen.
Ze is glansrijk geslaagd. Van harte. Ze zo enthousiast geworden van het werken met
kinderen en samenwerken met het team, dat ze verder wil als onderwijsassistent.
Opbrengst Serious Request
Voor de kerstvakantie zijn de kinderen uit de bovenbouw druk bezig geweest met geld
ophalen voor serious request. Dit deden ze door langs de deuren te gaan voor lege flessen,
maar ook door op de avond van het kerstdiner een oproep te doen voor een donatie van de
ouders. Dit heeft zeker zijn vruchten afgeworpen. Ze leerlingen hebben maar liefst €230,gedoneerd aan het Rode Kruis voor het behoud van het milieu en bedreigde diersoorten.
Super gedaan!
Afscheid meester Joep
Na twee en een half jaar leiderschap gaat meester Joep ons verlaten. We laten deze
gebeurtenis natuurlijk niet zomaar voorbij gaan. Donderdag 31 januari zullen de kinderen van
alle bouwen optreden tijdens een Open Podium. De exacte tijd is nog onbekend vanwege
het inventariseren van de verschillende acts, maar houd de middag vooral vrij. De starttijd zal
ik de volgende flits aangegeven worden. Het open podium eindigt om 15:00 uur. Er is dan de
gelegenheid om meester Joep veel geluk te wensen met zijn nieuwe baan en een stevige
handdruk te geven. Mocht je nog vragen hebben, loop even bij juf Eva (of Hester) naar
binnen.
Hoofdluiscontrole
Vanwege ziekte is het luizen pluizen vrijdag 11 januari niet doorgegaan. Het nieuwe moment
is gepland op vrijdag 18 januari.
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Een reis door de ruimte
We zijn gestart met een nieuw thema. We ontdekken de komende zeven weken de
geheimen van het heelal.
De kinderen van de onderbouw vinden het onderwerp heel spannend en interessant. Ze
kennen al verrassend veel woorden weten over het heelal. We gaan volgende week een
astronaut knutselen en hebben veel lege wc-rolletjes nodig. De letter R is geïntroduceerd
dus de vakkenzak kan weer gevuld worden met voorwerpen beginnend met een r.

De middenbouw is omgebouwd tot ruimtevaartonderzoekscentrum. We hebben de
verschillen bekeken tussen een raket en een ruimteschip. Ook zijn er schepen gebouwd.
Deze zijn te bewonderen aan het plafond in de klas. De kinderen van jaar 3 hebben een
lastige tekst aan het begin van de week gekregen. Na veel en goed oefenen met de juf en
hun leesmaatje, kunnen ze het versje Mijn Raket prachtig voorlezen. Is het versje nog niet
aan je voorgelezen? Dan kan je deze vinden onder aan de flits.
Op vrijdagmiddag hebben de kinderen van jaar 5 en 6 een start gemaakt met het Planeten
Project. We zijn op zoek gegaan naar antwoorden op vragen over de verschillende planeten
in ons zonnestelsel. De komende weken zullen we druk bezig zijn met het maken van de
posters en als afsluiting worden de resultaten gepresenteerd.

Vakantierooster 2018-2019
Voorjaarsvakantie 25-2-2019 t/m 1-3-2019
Goede vrijdag en
2e Paasdag
19-4-2019 en 22-4-2019
Meivakantie
23-4-2019 t/m 3-5-2019
Hemelvaart
30-5-2019 en 31-5-2019
Studiedag
05-06-2019 Geen school voor alle kinderen.
Pinkstervakantie
10-6-2019
Zomervakantie
22-7-2019 t/m 30-8-2019
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