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Samen word je wereldwijs

Informatie / data
voorjaarsvakantie: 28 -02 t/m 01-03
maandag 4 maart: hele dag carnaval
dinsdag 5 maart: open huis voor ouders die kinderen gaan aanmelden
vrijdag 15 maart: school dicht in verband met staking

Stakingsdag 15 maart
Zoals bekend heeft De Algemene Onderwijsbond (AOb) een landelijke staking
aangekondigd op 15 maart voor leraren in het onderwijs. Iedere werknemer in
Nederland heeft het recht om te staken. De stakingsoproep is een persoonlijke
oproep. Met andere woorden: iedereen beslist zelf over actiedeelname. Scholen
kunnen hun leraren niet verplichten en ook niet verbieden mee te doen met
protesten tegen onderwijsplannen van het kabinet.
Op onze school hebben de leerkrachten individueel aangegeven of ze wel of niet
gebruik wilden maken van het stakingsrecht. Vanwege het aantal collega’s dat
heeft aangegeven actie te willen voeren hebben we moeten besluiten dat de
schooldeuren dicht blijven op 15 maart.
Wij snappen terdege dat het vervelend kan zijn voor ouders die maatregelen
voor kinderopvang moeten nemen en we hopen dat u niet voor te veel
verrassingen komt te staan.

Open huis 5 maart
Op dinsdag 5 maart is er een Open Huis. Van 09.00 uur tot 16.30 uur kunnen
ouders, die in de komende periode een kind moeten aanmelden voor het
basisonderwijs, een kijkje nemen op school.
Het Open Huis biedt ouders de kans om sfeer te proeven en te zien op welke
wijze er in de groepen wordt gewerkt. Er worden medewerkers van de scholen
ingezet om de ouders en kinderen die een kijkje komen nemen rond te leiden.
Daarbij wordt niet alleen tekst en uitleg gegeven over de werkwijze van de
school, maar is er voor de ouders ook veel ruimte om vragen te stellen.

Carnaval op school 4 maart
Carnaval 2019
NIEUWE STYLE
Maandag 4 maart is het weer zover. Hoe kunnen we de vakantie beter
afsluiten dan te beginnen met carnaval vieren op school?

Juist! Op maandag 4 maart 2019 zal Rosenmontag gevierd worden bij ons op
school. Dit jaar zal het programma in een ander jasje gegoten worden! 
Dit jaar gaan wij voor een optocht door de wijk. De optocht zal bij goed weer
om 8.45uur beginnen! Wij vragen daarom alle kinderen om op maandag met je
mooist versierde fiets, bolderkar, trekkertje, skelter of wat dan ook op school te
komen… Misschien kun je zelfs wel muziek aan je ‘voertuig’ maken? Natuurlijk
zijn er ook prijzen aan deze wedstrijd verbonden! Per groep is er een prijs te
verdelen voor het mooist versierde ‘voertuig’!
Na de optocht zal de rest van het programma in school plaatsvinden. Er zullen
modeshows gehouden worden, workshops gegeven worden en natuurlijk zal er
een heuse polonaise door de school gelopen worden.
Kortom de hele dag vieren we feest!
U bent welkom om vanaf 8.45uur te komen genieten van de prachtige
optocht met mooie muziek en vrolijk verklede kinderen… 
Dus:
Maandag 4 maart 2019 komen alle kinderen om 08.30uur op school. Ze gaan
direct naar de eigen klas. Bij goed weer start om 08.45uur de optocht door de
wijk! Daarna zal de rest van het programma binnen school zich afspelen…
Mocht regen roet in het eten gooien, dan zullen wij de optocht verplaatsen naar
een ander tijdstip op de dag. Dit zullen we dan communiceren via onze
facebookpagina/nieuwsbrief.

Klokkenmuseum groep 1 en 2
De kinderen van groep 1 en 2 zijn in het begin van 2019 druk geweest met een
heus klokkenmuseum. In de voorbereiding klonken er al enthousiaste verhalen
van de kleuter en vragen zoals Hoe laat is het? Is dat lang? werden regelmatig
gesteld. In de week voordat de ouders het museum konden bezoeken waren
grote broer en zus aan de beurt. Beiden waren onder de indruk!
En terecht, want het was heel erg leuk opgezet. Elk kind had een eigen taak; er
was een kassa die bemand werd waar kaartjes gekocht konden worden. Bij de
ingang werden de kaartjes gecontroleerd, er waren 2 rondleiders die vertelden
wat er allemaal te zien was, 2 suppoosten die goed in de gaten hielden dat
niemand de kostbare spullen aanraakten en zelfs een goede kinderoppas waren
voor het jongere broertje en zusje. Aan het eind van de rondleiding werden we
goed verzorgd en kregen we ranja of water aangeboden. Erg leuk om te zien hoe
de kinderen hun rol zo goed en serieus uitvoerden. Het museum zelf was mooi
ingericht, met oude klokken, zelfgemaakte klokken, wekkers en horloges. De
kinderen leerden niet alleen alles over de kloktijden, maar ook over de dagen
van de week, de maanden en de seizoenen.
Een super project van groep 1 en 2, complimenten voor juf Marga en juf Marije.
Groeten Sabine ( moeder van Gyan uit groep 1)

Allemaal een prettige vakantie !

