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Wat staat er in maart 2016 op het programma:
Maart:
 7 maart:
 8 maart:











Rapportgesprekken
LET OP, de avond wetenschap en techniek voor ouders
is verplaatst naar 14 april!!!!!
Rapportgesprekken
Rapport mee
Studiemiddag, leerlingen vanaf 12:00 vrij
OR vergadering 15:00
Bieb
Maandsluiting groep 4/5/6
Paaslunch
Goede Vrijdag – leerlingen vrij
2e Paasdag – leerlingen vrij
Bieb

10 maart:
11 maart:
14 maart:
15 maart:
16 maart:
23 maart:
24 maart:
25 maart:
28 maart:
30 maart:

Van Rita:
Een verhaaltje “uit de oude doos”:
In het jaar onzes Heeren 1872
Richtlijnen voor leerkrachten:
-

De leerkrachten moeten iedere dag de lampen bijvullen en de schoorsteen vegen.
Iedere leerkracht moet een emmer water meebrengen en een bak kolen voor de
behoeften van de schooldag.
Besteed veel zorg aan het maken van de pennen. Men kan de pennen aanpunten op
de manier die het meest gewenst is voor iedere leerling afzonderlijk.
Mannelijke leerkrachten mogen per week één avond besteden aan het werven van
een echtgenote, of twee avonden per week indien ze geregeld ter kerke gaan.
Na tien uur aanwezigheid in de school mogen de leerkrachten de resterende tijd
besteden aan de lectuur van de Bijbel of andere nuttige boekwerken.
Vrouwelijke leerkrachten die huwen of zich op het slechte pad begeven dienen
ontslagen te worden.
Iedere leerkracht zal bij elke uitbetaling een behoorlijk deel van zijn verdiensten opzij
leggen om ervan te genieten in de jaren dat hij aftakelt; zo wordt hij geen last voor de
gemeenschap.
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-

Iedere leerkracht die rookt, alcohol in enigerlei vorm tot zich neemt, kansspelen
bijwoont, herbergen bezoekt of zich laat scheren in een barbierswinkel, zal terecht
aanleiding geven tot argwanende bedenkingen over zijn morele opvatiingen, over de
eerbaarheid van zijn oogmerken, over zijn onkreukbaarheid en zijn rechtschapenheid.
- De leerkracht, die 5 jaar plichtsgetrouw en zonder fouten zijn werk heeft vervuld, kan
een loonsverhoging van 25 cent per week ontvangen, mits accoord van het Ministerie
van Onderwijs.
Lieve ouders……..wij hebben het zo slecht nog niet!!!!! Wat een plezier, deze kinderen op
deze school…!!!! Fijn dat het geen 1872 meer is!!

Nieuwtjes groep 1-2-3:
- We zijn na de voorjaarsvakantie weer (bijna allemaal) fris en fruitig begonnen aan het
volgende schoolhoofdstuk. Fijn om elkaar weer terug te zien en om te horen wat we
allemaal in de vakantie hebben gedaan. Van skiën tot logeren bij vriendjes en familie,
van spelen met de tractor tot met je vader mee naar school en natuurlijk heerlijk thuis
spelen en vooral UITSLAPEN. Allemaal wakkere kinderen (en juffen!!)
- Alle cito-toetsen zijn gemaakt en goed, dus iedereen is tevreden!!
- We hebben voor de vakantie een gesprek gehad over het komende thema:
daar kwam uit, dat we de komende tijd in de onderbouw bezig gaan over “het bos”.
- Alle informatie daarover en vooral mooie takken en stronken zijn welkom.
- De eerste lessen in het Engels zijn alweer geweest, de woorden: the leaves, the tree,
the treehouse, the tree trunk, the birds, the squirrel, the branch en the forest zijn al
langsgekomen. Hier gaan we de komende tijd mee verder. Aanvullingen? Van harte
welkom.
- Wilt u de komende tijd een keertje mee rijden naar het bos voor een
boswandeling…? You ‘re very welcome.

Nieuwtjes groep 4-5-6:
Om te beginnen wil ik graag iedereen heel hartelijk bedanken voor de leuke en mooie kado’s
die ik heb gekregen op de meester en juffendag!
We hebben een ontzettende leuke juffen en meesterdag beleefd in het zwembad’’de
Koekkoek in Vaassen.Glijden,springen, zwemmen en natuurlijk juffen natgooien met ijs en
ijskoud water, brrr! Niet alleen het zwemmen was geweldig, maar ook de spelletjes en het
dansen met ‘’Just dance’’ in de klas was leuk.

Nieuwtjes groep 5-6-7-8:
In groep 5 t/m8 zijn we begonnen met het thema: Cultuur. Hierbij hebben de leerlingen ook
een eigen reisbureau opgestart. Groep 5-6 heeft een reisbureau voor de provincies Utrecht
en Flevoland. Groep 7-8 heeft een reisbureau voor het werelddeel Afrika. Heeft u leuke
vragen voor het reisbureau? U kunt ze opschrijven en in de brievenbus van het reisbureau
gooien! U krijgt zo spoedig mogelijk bericht.
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Nieuwtjes groep 7-8:
Hard werken voor iets leuks
We hebben voor de vakantie 7543 punten gehaald. Wij gaan een speurtocht
doen en triviant spelen. We hadden heel hard gewerkt voor de 7543 punten. We
hadden meer 1000 punten per week gehaald. Nu gaan we voor de 9000 punten
en gaan dan voor beloning schaaktoernooi houden. We hebben al een goed begin
voor de 9000 punten. We hebben 8 weken de tijd. Maar we moeten huiswerk
niet vergeten anders -5 punten of geen goed gedrag tonen -1. En we gaan er
heel hard voor.
Als je nog vragen heb dan vraag je maar aan groep 7&8.
(geschreven door Mathijs, Rik en Sem)

Gezocht: luizenmoeder/vader
De ploeg met luizenmoeders heeft versterking nodig.
Wil je een aantal keren per jaar de kinderen controleren op hoofdluis?
Geef je naam dan even door aan Rita.

En dan natuurlijk de jarigen:
In maart zijn jarig:
-

16 maart:
18 maart:
19 maart:

Gertien (van de peuters)
Jurre Deunk
Justin Eijerkamp

Van harte gefeliciteerd!
En we wensen jullie natuurlijk een heel fijne dag!
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