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Beste ouders,

In actie voor Australië
De actie is voorbij. Er zijn enorm veel flessen ingezameld. Hartelijk
dank daarvoor! Ook hebben veel kinderen en ouders op een andere
manier geld opgehaald voor Australië: hartverwarmend!
We zijn bezig om alles op te tellen en volgende week hopen we het
bedrag bekend te maken aan zowel kinderen als u. Wordt vervolgd...

Organisatiedag
Als herinnering: aanstaande maandag 10 februari heeft onze school
organisatiedag. Dit betekent dat alle kinderen vrij zijn.
Nationale voorleesdagen: voorlezen in de groepen
Van woensdag 22 januari t/m vrijdag 1 februari waren de Nationale
Voorleesdagen. In de klassen werd al veel voorgelezen. Veel opa’s en
oma’s hebben voorgelezen in verschillende groepen: veel dank daarvoor!
De kinderen hebben genoten. Ook de Boekenmarkt op de
onderbouwlocatie was een groot succes. We hopen dat alle kinderen
weer met veel plezier hun nieuwe boek gaan lezen. Alle overgebleven
boeken
Reminder: De Mediatheek zoekt nieuwe hulp

Op de bovenbouwlocatie hebben we een mooie bibliotheek, welke wij
Mediatheek noemen. Samen met de leerlingen van groep 8 worden er
boeken uitgeleend, geadviseerd en weer ingenomen.
Nu zoeken wij voor het nieuwe schooljaar nieuwe bieb(groot)ouders.
Dus: gaat uw kind het komende schooljaar naar de bovenbouw of heeft
u al een kind in de bovenbouw? Dan zouden we willen vragen of u ons
team wilt komen versterken. Heeft u interesse? Laat het de
leerkracht weten en deze brengt u in contact met mij.
Met vriendelijke groeten, Saskia Groen (moeder van Matthijs, 7B)

Reminder: De Mediatheek zoekt een coördinator
Met veel plezier en passie coördineer ik momenteel de Mediatheek,
maar omdat mijn zoon volgend jaar in groep 8 zit is de tijd om op zoek
te gaan naar iemand die het stokje wil overnemen. Graag leg ik u uit
wat de functie inhoudt en uiteraard nemen we de tijd om u goed in te
werken. Dus ook hier: heeft u interesse? Laat het de leerkracht weten
en deze brengt u in contact met mij. U mag mij ook altijd even
opzoeken.
Vriendelijke groetjes, Saskia Groen (moeder van Matthijs, 7B)
Parkeren rondom de school
Wilt u, als u uw kind naar school brengt of ophaalt erop letten dat u
uw auto in de parkeervakken parkeert en niet op de stoep op beide
locaties? Dit kan namelijk gevaarlijke situaties creëren en zorgt voor
overlast voor anderen. Hartelijk dank voor de medewerking!

Deze week even geen nieuws vanuit de EC

Belangrijke datums deze maand:
10 februari
11
12
17
24
26

t/m 14 februari
februari
t/m 21 februari
t/m 28 februari
februari

Organisatiedag
Alle leerlingen zijn vrij!
luizencontrole
Carnaval
voorjaarsvakantie
luizencontrole
Rapport groep 3 t/m 8

Wij wensen iedereen een heel fijn weekend!
Tot de volgende Flits!

