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Beste ouders,
De eerste Flits van het nieuwe jaar. Na twee vakantie en een extra vrije
dag voor de kinderen, mochten we dinsdag weer beginnen. Voor alle
kinderen vast even wennen weer, maar we zijn goed begonnen. De
gebouwen van onze school hebben het vuurwerkgeweld tenminste
overleefd! Januari en februari staan o.a. in het teken van Cito toetsen,
dus er gaat weer hard gewerkt worden.
Schoolapp
Heeft u zich al aangemeld voor de schoolapp? De instructies staan in de
bijlage die gemaild zijn door meester Frank op 17 december.
Mocht u toch nog moeite hebben met het installeren of andere vragen
hebben wat betreft de app, dan kunt u op woensdag 16 januari tussen
8:30u – 9:00u hulp vragen aan juf Céline (ICT-specialist).
U kunt zich van tevoren via de website alvast aanmelden voor het
ouderportaal.

Kunstmenu
Vanuit het kunstmenu komt er vanaf volgende week een kunstenaar op
school. Hij zal met alle groepen in mozaïekvorm het logo van onze school
gaan maken. We zijn heel benieuwd naar het resultaat straks! We
houden u op de hoogte.

Uitvoeringen groepen 1 t/m 8
Ook dit jaar treden de groepen op. Kinderen krijgen zo de gelegenheid
zich te presenteren. Dit kan zijn op het gebied van zang, toneel, dans en
wellicht nog andere disciplines.
Voor de onderbouwgroepen (1 t/m 4) geldt dat elke groep zelf een
voorstelling van ongeveer een half uur maakt en dat de parallelgroep
komt kijken. Ook de ouders zijn hierbij van harte welkom.
Ouders van deze groepen horen t.z.t. het tijdstip van de uitvoering. Wel
aan te raden om de datum alvast in uw agenda te noteren, wanneer u
graag erbij wilt zijn.
De parallelgroepen in de bovenbouw (5 t/m 8) maken gezamenlijk een
voorstelling, waarbij naar elkaar wordt gekeken op de dag van de
uitvoering. Hierbij zijn geen ouders aanwezig.

Groepen

Datum:

1/2A

Di. 5 februari

1/2B

Do. 4 april

1/2C

Di. 19 april

3A

Vrij. 29 maart

3B

Vrij. 24 mei

4A

Don. 11 april

4B

Vrij. 1 maart

Reminder
Gym: nieuws van juf Iris
Nieuw beleid op het vergeten van gymspullen na de kerstvakantie!
Ik ben blij te melden dat ik inmiddels in bijna alle schoenmaten
leenschoenen heb ontvangen. Hiervoor heel erg bedankt.
Dit betekent dat als uw kind zijn/haar gymspullen vergeet er kleding en
schoenen geleend worden van juf Iris. Fijn dat er dan alsnog gegymd kan

worden! Na gebruik van deze leenkleding ontvang ik ze graag de volgende
gymles gewassen terug.
Alvast bedankt!
Juf Iris
Reminder 2
Schaatsen
In de mail van juf Iris over het schaatsen voor de groepen 6, 7 en 8
staat maandag 22 januari, dit moet zijn maandag 21 januari.
Geeft u zich op? Heel graag!
Gevonden voorwerpen
Alle gevonden voorwerpen zullen vanaf maandag 14 januari tot en met
donderdag 17 januari op het podium op beiden locaties neergelegd
worden. Zo kunt u nog even kijken of er iets van uw kind bij zit wat u al
een tijd kwijt bent.
Belangrijke data:
Maandag 21 januari
Donderdag 24 januari

Groepen 6,7,8 schaatsen
Groepen 1/2 naar het
concertgebouw in Amsterdam

Wij wensen iedereen een heel fijn weekend en tot de volgende Flits!

