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Telefoon: 0475 462321

ouderbijdrage
Het is sinds 6 januari mogelijk om de ouderbijdrage van uw kind(eren) te voldoen. U heeft hiervoor
een uitnodiging gehad via ISY. Bent u nog niet in de gelegenheid geweest om dit te betalen? U kunt
het bedrag (Є17,50 exclusief €0,50 transactiekosten) voldoen tot 21 februari aanstaande.

overblijfouder
Wij zijn nog steeds op zoek naar een overblijfouder die kan invallen als dit nodig is. De overblijfouder
ondersteunt in de groep tijdens de lunch (12:00-12:15 uur). Het betreft hier de groepen 1 tot en met
4. Aansluitend aan de lunch wordt samen met een leerkracht toezicht gehouden op de speelplaats
(12:15-12:35 uur). Het overblijven vindt plaats op maandag, dinsdag en donderdag.
U ontvangt hiervoor een vrijwilligersvergoeding.

stakingsnieuws
Morgen, (donderdag 30) en overmorgen (vrijdag 31 januari) is de school gesloten in verband met een
staking van de leerkrachten.

servies
Als aanvulling op onze KunstKeuken kregen we van Jean Krutzen,
Pajema Transport, keukenspullen gesponsord (borden, bekers en bestek).
Mede hierdoor hoeven de kinderen in de toekomst geen eigen spullen
meer mee te brengen bij bijvoorbeeld een gezamenlijk ontbijt.
Tevens werken we hierdoor mee aan de vermindering van de hoeveelheid
“plastic soep”. Hartelijk dank voor deze geste!

vignet Gezonde School
Onze school heeft wederom het vignet Gezonde School Voeding behaald.
Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan
de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op
dit behaalde resultaat!
Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke
organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School?
Kijk dan op www.gezondeschool.nl

voorlezen
Vorige week brachten wethouder Wilms en burgemeester Strous een bezoekje aan de
kleutergroepen. In het kader van de Nationale Voorleesdagen kwamen ze voorlezen uit het
prentenboek Moppereend. Moppereend gaat gedurende het verhaal van mopperig naar heel
humeurig. De andere dieren, die haar juist proberen op te vrolijken door te vragen of ze met hen wil
meedoen, worden uiteindelijk allemaal aangestoken door het slechte humeur van eend. Ondertussen
wordt het donderwolkje boven moppereend groter en groter tot het een ‘megantische’ zwarte wolk is
geworden. En wat krijg je dan? De boel barst los: regen, dansende dieren in de plassen en een
regenboog. De conclusie van dit verhaal: hoe donker de wolken ook worden, ooit komt er een einde
aan. Het was een leuke activiteit, de kinderen hebben er van genoten.

prijsvraag
Sinds de Kerstvakantie gelden er nieuwe regels op het grote schoolplein. In de bijlage kunt u deze
regels bekijken. Tevens hebben we een prijsvraag georganiseerd: wie maakt het mooiste bordje voor
onze oplosboom? Ook deze bijlage is toegevoegd.

prinsenpaar
Op dinsdag 11 februari wordt het schoolprinsenpaar uitgeroepen. Zoals ieder jaar zal het paar
gevormd worden door een jongen en een meisje uit groep 5. Ter voorbereiding van deze uitroeping
wordt maandag 3 februari aanstaande in deze groep een carnavalsles verzorgd door CV de
Kwekkerte.

Carnaval
Vrijdag 21 februari vieren wij carnaval op de Triangel. Alvast belangrijk om te weten: het programma
eindigt voor alle groepen om 13.00 uur !! Binnenkort ontvangt u via ISY meer informatie.

Outlook
Vanaf donderdag 30 januari 16:00 uur tot maandag 3
februari is onze Outlookfunctie buiten gebruik.
Dit betekent dat we geen mails kunnen verzenden of
lezen. Contact kan donderdag en vrijdag overdag op
ons telefoonnummer 0475-462321. Bij calamiteiten in
het weekend kunt u Ad Jeurissen bereiken op het
volgende telefoonnummer: 06-10968751

volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief staat op de kalender voor woensdag 19 februari.

