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K A L E N D E R J A N /F E B 2 0 2 0
Als je altijd maar
nor maal doet
zul je nooit weten hoe
geweldig
goed gek
je óók kunt zijn!

DO 30 &
VR 31

School dicht i.v.m.
stakingsacties

WO 2

Studiedag team:
alle kinderen zijn vrij

DO 13

Nieuwsbrief 13 verschijnt

Tijden & optocht

Informatie!

Vrijdag 21 februari is het carnaval op school. Alle kinderen
mogen ‘s ochtends verkleed naar school toekomen. In de
ochtend heeft iedere klas zijn eigen programma.

Lunch & programma Den Boogaard
Alle kinderen krijgen van school een lekkere lunch. Dus alleen
het fruit en (1x) drinken, gaat mee deze dag. In de middag gaan
we met de school naar Den Boogaard om lekker te hossen. Ook
kunnen de kinderen daar knutselen, hun nagels laten lakken en
kunnen ze een glittertattoo laten zetten. Er is ook een tv-ruimte,
als de kinderen even de rust op willen zoeken. Er is ook weer
een mooi scholenlied gemaakt, waar we een dansje voor
aangeleerd krijgen. Dit lied gaan we, in aanloop naar het
carnaval toe, al samen oefenen op school.

Om 12.15 uur lopen de groepen 4 t/m 8 richting Den Boogaard.
En om 12.30 uur vertrekken de kleuters en de groepen 3, ook richting
Den Boogaard. We zouden het leuk vinden als er op weg naar
Den Boogaard ouders en/of opa’s en oma’s komen kijken hoe mooi
iedereen eruitziet!
Om 14.00 uur gaan de kleuters en de groepen 3 weer terug. En om
14.15 uur de groepen 4 t/m 8. Ook dan zouden we het leuk vinden als
er mensen komen kijken naar deze bonte verschijning op de terugweg.
Alle kinderen worden om 14.30 uur in de klas opgehaald.
De kleuters zijn vrij op maandag 17 februari en zijn daarvoor in de
plaats op vrijdag 21 januari op school. Zo kunnen we gezellig met heel
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de school lekker feesten!

Regels voor Den Boogaard
Papieren serpentines mogen mee, maar confetti niet. Losse attributen
(nepzwaarden e.d.) kun je het beste niet meegeven, want die raken
vaak zoek. Voor de oudste kinderen geldt dat de (evt.) mobieltjes niet
meegaan, maar thuis of op school blijven.

Oudergesprekken

Overblijven: herinnering

De oudergesprekken voor de groepen 1-2 t/m 7 staan gepland op maandag
2 en woensdag 4 maart 2020. Op maandag 10 februari 2020 zult u via de
Parro-app een bericht krijgen over het digitaal aanmelden voor deze oudergesprekken. U hebt dan tot 19 februari 2020 de tijd om daarop te reageren.
Daarna wordt u geïnformeerd over het tijdstip waarop het oudergesprek
plaats vindt. Dus…houd de Parro-app in de gaten!

Vanaf 31-1-2020 zullen we
een aantal ouders persoonlijk benaderen met het
verzoek de overblijfbijdrage
alsnog te voldoen. Bent u op
de hoogte!

N.B.: Groep 8 kent een andere planning i.v.m. advisering en aanmelding V.O.
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