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Wat staat er in februari 2017 op het programma:
Februari:
6 februari:
8 februari:
9 februari:
10 februari:
13 februari:
17 februari:
22 februari:
22 februari:
26 februari:
6 maart:

Studiedag – leerlingen hele dag vrij
Bieb
Bovenbouw naar de Tweede Kamer in Den Haag
Warme truiendag
Rapportgesprekken
Rapport mee
Bieb
Juffendag
Krokusvakantie
Weer naar school

Van Rita:
Vrijdag 27 januari jl. is op school de Open Dag geweest.
Door alle berichtjes, posters, Face-Book aankondigingen en extra telefoontjes is dit een
bijzondere ochtend geworden met maar liefst 6 gezinnen, die zijn komen kijken.
Dank je wel iedereen voor en bij de voorbereidingen en in het bijzonder de kinderraad en
Claudia, die er deze ochtend waren om de mensen rond te leiden.
En niet te vergeten Sabine, die er namens de ouders was om vragen te beantwoorden en
tegelijkertijd op de verjaardag van haar dochter toch nog tijd had om met de hele school te
bakken!!!! SUPER!!
En alweer Sabine (je bent echt overal ), heel erg bedankt dat je de onderbouw hebt
meegenomen naar de Schaapskooi in Heerde/Epe, waar we een lammetje mochten
adopteren…. Het heeft de Telegraaf gehaald en was zelfs donderdag ’s avonds op Jinek!!
Geweldig!!
In de jaarkalender staat, dat we op vrijdag 24 februari onze juffen- en meester-dag gaan
vieren. Deze wordt echter verschoven naar woensdag 22 februari, omdat op deze dag alle
juffen aanwezig zijn: Caroline, Lotte, Loes en Rita. De bieb en ook de peuter speelochtend
gaan gewoon door, we blijven op school. De kinderen mogen deze dag
gezelschapsspelletjes meenemen en u hoeft niet voor eten en drinken te zorgen. Tegen
11.30 uur gaan we met zijn allen een patatje en onze zelfgemaakte rauwkost eten.
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Verder:
Volgende week maandag 6 februari heeft het team een studiedag en zijn de kinderen vrij!!
De moeder van Dienke (godsdienst) is onlangs overleden. Dit heeft op Dienke natuurlijk zijn
terugslag. Ze heeft een periode de tijd nodig om hiervan te herstellen. Ze komt in ieder geval
tot de voorjaarsvakantie geen godsdienstles geven, maar we hopen haar binnenkort wel
weer voor een kopje koffie te ontmoeten op school.
We wensen haar heel veel sterkte de komende tijd.
Nieuwtjes groep 1-2-3-4:
Wist u dat:
- Caroline al weer aan de beterende hand is en steeds vaker weer op school te zien
zal zijn?
- je begint als baby, daarna ben je peuter, dan kleuter, dan schoolkind en uiteindelijk
concierge (aldus Bram )……, wist u dat?
- de bovenbouwkinderen GEWELDIG muziek kunnen maken?
- we daar enorm van hebben genoten in Den Nul?
- Liliana zelfs al kan dirigeren?
- we dat SUPERknap van haar vinden?
- Miranda, Ineke en Astrid met ons zijn meegereden en dat we heel blij met ze zijn?
- we een lammetje hebben geadopteerd en dat we daar zelf de naam voor mochten
uitzoeken?
- deze naam “SNOOPY” is geworden?
- we bij de Schaapskooi heerlijke chocolademelk en beschuit met muisjes hebben
gekregen?
- we blij zijn dat we met Sabine mee mochten?

Dirigente Liliana

Beschuit voor SNOOPY!
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Nieuwtjes groep 5-6-7-8:

Voorzichtig roeren van middenuit
Staat het vuur nog wel aan?

Masterclass koken

Topchefs in wording

Wie niet goed kan tekenen moet
slim zijn :D

Decor maken leerorkest

Pokémon popcake!

Yes, ons leerorkest-diploma
in the pocket!!!
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En dan natuurlijk de jarigen:

Op 21 januari waren Lisa en Carlijn 4!!! Ze zijn maandag 23 januari op school gekomen
en we vinden het hartstikke leuk dat ze er zijn!!!!
Op 27 januari was de verjaardag van Anna-Belle. Dit was een superbijzondere dag,
ook omdat haar mama de hele dag op school was om pop-up cakejes met alle
kinderen te bakken.
Alsnog alle 3 VAN HARTE GEFELICITEERD!!!!!
In februari zijn verder nog jarig:
 8 februari:

Bram Kiesbrink

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