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Aan de ouders, verzorgers,
Agenda
20 februari
21 februari
22 februari
23 februari
05 en 06 maart
08 maart

Groep 3 gaat naar de bibliotheek
Voorleeswedstrijd
Rapporten mee
Juf Anne-Wil geeft les aan de groepen 1 en 2
Rapport gesprekken
Theatervoorstelling voor de groepen 4 en 5

Jarigen
18 februari
24 februari
27 februari

Roan Benes
Bjorn Knol
Kevin van den Berg

Leens, 19 februari 2018

Bibliotheek
Groep 3 gaat op dinsdag 20 februari een bezoek brengen aan de bibliotheek.
Voorleeswedstrijd
Op woensdag 21 februari vertegenwoordigt Lars onze school op de voorleeswedstrijd in Winsum.
We wensen hem heel veel succes.
Cursus/vervanging
Op vrijdag 23 februari hebben de onderbouw leerkrachten en de Ib-er een cursusochtend over de methode:
‘Met sprongen vooruit’. Op deze dag vervangt Juf Anne-Wil juf
Marcia.
Op vrijdag 9 maart is juf Petra afwezig en zal juf Anne-Wil haar
lesgevende taken op de ochtend overnemen.
Voorstelling
De groepen 4 en 5 gaan op donderdag 8 maart naar een Theater
voorstelling: ‘De man met het stenen hart’ in de Blauwe schuit in
Winsum.
De voorstelling begint om 10.45 en duurt ongeveer tot 11.35 uur.
We zoeken nog ouders die ons willen vervoeren naar Winsum.
Het zou fijn zijn als er 4 ouders kunnen rijden, u kunt zich hiervoor
opgeven bij een van de leerkrachten.
De groepen 6, 7 en 8 gaan op vrijdag 16 maart naar de voorstelling:
‘Mijn zus Valerie’. Deze voorstelling is van 10.45 tot 11.35 uur. Ook
hiervoor zijn wij opzoek naar een ouder die mee kan rijden.
Gymnastiek
We merken dat het erg onrustig kan zijn als kinderen die niet
gymmen wel aanwezig zijn in de gymzaal. We hebben nu met de
gymleerkrachten de afspraak gemaakt dat kinderen die niet mee
gymmen, op school blijven tijdens de gymles.
Om ongelukken met brillen te voorkomen, hebben we ook de
afspraak dat brillen voorafgaande aan de les worden ingeleverd bij
de gymleerkracht die op dat moment aanwezig is in de gymzaal.
Op de foto is nog te zien hoe de kinderen tijdens de gymles aan het snowboarden of skiën zijn. Dit was
mede naar aanleiding van de Olympische winter spelen.

