NIEUWSBRIEF
FEBRUARI 2017

BELANGRIJKE DATA:
 Week 2 t/m 6
 Week 6
 6 februari
 9 februari
 13, 14 en 16 februari




15 februari
24 februari
28-2 t/m 3-3

:
:
:
:
:

M-toetsing Cito LOVS in alle groepen
De studenten van de PABO zijn weer op school.
Voorleeswedstrijd in Schijf voor groep 7
Bezoek aan De Heidestede door groep 6 en 7
Schooladviesgesprekken met de ouders en
kinderen van groep 8
: Vergadering oudervereniging
: Carnavalsviering met optocht!
: Voorjaarsvakantie!

NIEUWS VAN DE MR
Zoals jullie weten, is er een stemming geweest voor een nieuw MR-lid. Wij
verwelkomen Edwin van den Beemd als nieuw lid. Het is fijn om te weten dat er
ouders zijn die graag mee willen denken over het beleid en de richting van de
school.

CARNAVAL 2017
Ge bentur geknipt vur !!!
Op vrijdag 24 februari zal bij goed weer de optocht doorgaan. Veel kinderen zijn
zelf of met enthousiaste ouders bezig om leuke wagentjes en andere attributen te
maken. Het is ongelooflijk inspirerend om te zien hoeveel mensen creatief bezig
zijn met het thema carnaval! De werkgroep heeft een programma gemaakt,
waarbij de volgende zaken handig zijn om te weten:
 Alle kinderen starten in de eigen klas.
 Tot 10 uur zal er afwisseling zijn in hossen in de middenruimte en
spelletjes doen in de klas.
 Vanaf 10 uur wordt de optocht opgesteld volgens een vaste volgorde.
 Vanaf 10.30 uur zal de optocht plaatsvinden.
 Daarna vinden er weer spelletjes plaats in de klas.
 De groep 1 t/m 4 gaan om 12.15 uur naar huis en hebben vakantie.
 De groepen 5 t/m 8 nemen hun lunchpakket mee.
 Na de lunch vindt er een middagprogramma plaats.
 Om 14.15 uur zijn alle kinderen vrij en is het voorjaarsvakantie!
 De oudervereniging zorgt voor wat te drinken en te knabbelen.
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OUDERPORTAAL
BASISONLINE GAAT VAN START

In de week van 6 februari krijgt uw kind een brief mee naar huis, waarop
inloginstructies staan voor het Ouderportaal van Basisonline. Volg de instructies
goed, zodat u zich op de juiste manier kunt aanmelden. U krijgt ook een
afsprakenkaart waarop staat hoe wij dit schooljaar willen werken met het
ouderportaal. Het is voor iedereen nieuw, dus het zal even wennen zijn. Mocht u
vragen hebben, kom gerust naar de leerkracht. Wij willen u verzoeken om uiterlijk
20 februari aangemeld te zijn. Vanaf dat moment zal de school nieuws en
mededelingen verstrekken via dit ouderportaal! Mocht u geen computer hebben,
dan kunt u de app installeren op uw telefoon!

FIETSEN IS GEZOND!

Op de parkeerplaats wordt het steeds drukker met auto’s. Soms ontstaan er
gevaarlijke situaties door dubbel parkeren, parkeren op het fietspad, enz.
Binnenkort begint ook de sloop van Parkzicht. Dat betekent dat er nog minder
parkeergelegenheid is in de buurt van de school. Wij willen u vragen om zoveel
mogelijk met de fiets of te voet naar school te komen. De enigste manier om de
verkeerssituatie veiliger te maken is het veranderen van eigen gedrag! Dat
betekent dat ouders het goede voorbeeld moeten geven door met de fiets of te
voet te komen. Moet u eventueel gaan werken, dan kunt u op de parkeerplaats
rijden, stoppen bij de poort, het kind uit laten stappen en daarna doorrijden! Dat
heet Kiss & Ride! Laten we het SAMEN veiliger maken!
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