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Wat staat er in januari 2017 op het programma:
Januari:
9 januari:
11 januari:
11 januari:
16 januari:
20 januari:
25 januari:
27 januari:
31 januari:

Proosten op het nieuwe jaar
Luizencontrole
Bieb
Lotte afwezig i.v.m. BHV-cursus, juf Marlou komt invallen
Studiedag, kinderen vrij
Bieb
Open dag
Leerorkest concert in Den Nul

Van Rita:
Namens het team willen we u van harte een SUPERfijn 2017 wensen.
We gaan voor een gezond, gezellig, vrolijk, sportief en leerzaam jaar!!!
Een jaar ook, waarin we gaan draaien met een BSO. Deze maand zijn we volop bezig om dit
op te zetten en we gaan ervan uit dat het positieve invloed zal hebben op het
leerlingenaantal.
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De kerst is geweest en dankzij de OR en u allemaal hebben we een heerlijke feestmaaltijd
gehad. Wat fijn ook, dat de kinderen werkjes hebben gemaakt . Deze werkjes zijn verkocht
en dat heeft, samen met de lege flessen, een bedrag van € 333,00 opgeleverd voor Serious
Request. Hoe zorg je ervoor, dat kinderen betrokken raken op hetgeen er in de wereld
speelt?.......Zo dus!!! Goed gedaan allemaal.
Vrijdag 27 januari hebben we op school de open ochtend van 9.00 tot 12.00 uur.
HOORT, ZEGT HET VOORT!!!!
Deze maand zullen de kinderen zich weer buigen over de cito M toetsen. U zult daarvan op
de oudergesprekken de resultaten horen.
Op naar een nieuwe maand in een nieuw jaar!!

Nieuwtjes groep 1-2-3-4:
Weet u al, dat:
- de oma’s, opa’s, vaders en moeders heerlijk kunnen koken?
- het niets uitmaakt of je eerst cupcakes eet of eerst soep?
- het allemaal even lekker is?
- we vanochtend allemaal hebben geproost op het nieuwe jaar?
- dat het handig is om bij het knallen van de kurken van de flessen je vingers in je oren
te doen?
- we weer zin hebben in school?
- Sem en Anouk allebei een heel boek hebben gelezen in de kerstvakantie?
- de oksels van Anna-Belle door de inspanningen buiten op het plein “brandheet” zijn?
- Loes volgens Bart later als ze groot is een heks wordt?
- Loes daar niet zo heel blij mee is?
- we hopen, dat Caroline binnenkort weer een bakje komt doen bij ons?
- Miranda dinsdag 17 januari voor het laatst in onze klas is?
- we dat heeeeel jammer vinden?
- we Miranda een superfijne tijd wensen op de Springplank in Heino?
- we verwachten, dat ze nog wel een keer zal komen koffie drinken?

Nieuwtjes groep 5-6-7-8:
Een nieuw jaar! Nieuwe kansen en weer vele momenten om te genieten, leuke dingen te
doen en dingen te leren.
Wat wil jij in 2017 zeker gaan doen of leren??

Susan: Ik wil nog beter worden in rekenen
Stijn: Ik wil beter worden in spelling
M arjolein: I k wil graag nieuwe konijnen

Lynn: Ik wil een keer overnachten in de Efteling

Geert: Ik wil graag beter worden in breuken
Thijn: Ik wil graag een nieuwe kat voor Gizmo, want dan kan hij lekker spelen

Ilse: Ik wil een keer met de hele klas naar een zwembad
Femke: Ik wil graag een hele dag godsdienstles

Jurre: Ik wil graag naar Disneyland Parijs
Sem: Ik wil graag een keer naar Slagharen

Lotte: Ik hoop een mooie ring te krijgen
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Gezocht: Websitehulp
Obs Dijkzicht zoekt voor de rest van dit schooljaar een hulp bij het onderhouden van de
website.
Wat zoeken we:
- iemand die het leuk vindt om met de computer bezig te zijn
- iemand die makkelijk is met computers
- iemand die tijd heeft om zo nu en dan de site te onderhouden
Waar zou je ons mee kunnen helpen:
- nieuwsstukjes plaatsen
- de kalender bijwerken
- foto’s plaatsen in het foto-album
- stukjes plaatsen op de groepspagina’s
Uiteraard krijg je in een uitleg van Lotte precies te horen hoe de website werkt. Lijkt dit je
leuk of wil je meer informatie? Neem contact op met Lotte op school of via lotteviet@live.nl
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En dan natuurlijk de jarigen:
In januari zijn jarig:
 17 januari
 29 januari

Femke Jacobs
Thijn van Zetten
Van harte gefeliciteerd!
En we wensen je natuurlijk een heel fijne dag!
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