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Geen Masked-Singer maar…Masked-Storyteller!
We zijn vorige week de Nationale Voorleesdagen gestart met ons
voorleesontbijt. Om de Nationale Voorleesdagen af te sluiten
ontvangen jullie vandaag een verhaal via een link in Parro.
Voorgelezen door…..ja door wie eigenlijk?
Wie is de man of vrouw met het gouden gezicht? En zijn dat de
ridders van Raveleijn? Dik voor Mekaar? En is dat … Batman?
Ga er maar eens goed voor zitten, luister aandachtig naar het verhaal
en……ontdek door wie het verhaal wordt voorlezen!
Denk jij te weten wie het zijn? Stuur dan een berichtje
naar: info.devonder@stgboom.nl met je naam en in welke groep je
zit. Zet daarbij de namen van de voorlezers in de juiste volgorde.
Weet je niet meer precies hoe de voorlezer heet, maar wel wat hij of
zij doet of voor welke groep hij/zij staat, dan mag je dat ook gewoon
invullen. Let op: je inzending dient uiterlijk maandag 1 februari aan
ons gemaild te zijn.
Onder alle goede inzendingen wordt iets leuks verloot!
Wij zijn heel benieuwd naar jullie antwoorden. Veel luister- en
speurplezier!

‘De Masked Storyteller’: https://youtu.be/grHSUnTWiFw
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Aanmelden ‘broertjes-zusjes’ (s.v.p.)!
We zijn aan het inventariseren hoe onze leerlingaantallen eruit zien in het volgende schooljaar. Mochten er dus nog ‘broertjes en/of
zusjes’ van onze huidige leerlingen volgend schooljaar 4 jaar worden, wilt u deze jongens/meisjes dan z.s.m. aanmelden, voor zover
dat nog niet gedaan is. Niet om u op te jagen maar, zoals gezegd, om zicht te krijgen op de juiste aantallen.

Portfolio groepen 1-2!
De portfolio’s van de leerlingen uit onze groepen 1-2 zullen op 3-3-2021 aan de kinderen meegegeven worden. Deze portfolio’s
zullen besproken worden tijdens de oudergesprekken die we nu op dinsdag 9 en woensdag 10-3-2021 gepland hebben. Houd u
s.v.p. rekening met deze data in uw agenda. T.z.t. ontvangt u een uitnodiging om in te schrijven voor deze oudergesprekken.

Inspiratieavond
Zoals u in de jaarkalender kunt zien staat er voor donderdag 25 maart 2021 een inspiratieavond gepland.
Deze avond zullen we digitaal gaan organiseren tussen 19.30 en 21.30 uur.
U kunt die avond kiezen uit een 4-tal workshops:





Kinderen en social media (door expert Bernolf Kramer);
Verwende kinderen in de 21ste eeuw?! (door expert Marleen Hilhorst);
Mindfulness en kinderen (door expert Maike Konings);
Meer – en hoogbegaafdheid (door expert Ton van Houtert).

Binnenkort ontvang u via deze nieuwsbrief meer informatie en de inschrijfinstructies, maar houd dus alvast een gaatje vrij in de
agenda voor deze inspirerende avond!

Carnaval
Als we op maandag 8-2-2021 opengaan dan zullen ook de groepen 1-2 op die maandag naar school komen i.p.v. een vrije dag te
hebben zoals dat nu in de jaarkalender staat. Het is niet wenselijk om dan te starten met een vrije dag.
Dat betekent verder dat de kinderen uit onze groepen 1-2 op donderdag 11-2-2021 verkleed naar school mogen komen en dat we
's-middags in ieders eigen groep aandacht besteden aan Carnaval.
Voor de groepen 3 t/m 8 geldt dat zij op vrijdag 12-2-2021 verkleed naar school mogen komen en dat er die vrijdagmiddag
aandacht besteed wordt aan Carnaval.
Mochten we later opengaan dan kunt u dit bovenstaande gewoon vergeten!

Speurtocht Dorstvlegels
Wij van C.V. de Dorstvlegels hebben een Carnavals-speurtocht uitgezet voor de kinderen van Moergestel.
Deze tocht is gratis te downloaden via www.cvdedorstvlegels.nl/actueel/speurtocht
De speurtocht kan gelopen worden van 12 tot 17 feb. Het is een tocht die gaat door de dorpskern van Moergestel.
De bedoeling is om op de aangegeven route op zoek te gaan met de kinderen naar letters.
Deze hangen bij leden van C.V de Dorstvlegels, of bij mensen die onze vereniging een warm hart toedragen, achter de ramen.
Deze letters vormen samen een slagzin.
De start is bij onze Residentie Eet- en Borrelhuys Root, de route is ongeveer 3,5 km lang en loopt ook langs diverse speeltuintjes.
De route is ook geschikt om met kinderwagens / loopfietsen te lopen.
De gezinnen die voor 21 feb. de slagzin insturen naar e-mail: Info@cvdedorstvlegels.nl maken kans op leuke prijzen voor het
gezin.
Doe mee, en misschien win je wel een prijs!
Namens de Speurtochtcommissie,
van C.V. De DorsTvlegels
Kim Ketelaars- Verkooijen
(zie bijlage)

Veel groeten,
team basisschool de Vonder

