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Afspraak van de maand

Belangrijke
data

In de groepen wordt gewerkt met duidelijke
afspraken. Deze afspraken zijn:
1. Ik let op mezelf, de juf/meester op de rest
2. Ik ben vriendelijk tegen iedereen en ik ben
vrienden met een aantal
3. Ik laat iedereen meedoen
4. Ik blijf van een ander af
Deze afspraken gelden natuurlijk het hele jaar
voor iedereen. Wel stellen we iedere periode
één afspraak centraal. Deze afspraak komt ook
terug in de lessen Leefstijl.
De afspraak die de komende periode centraal
staat, is
“Ik ben vriendelijk tegen iedereen en ik ben
vrienden met een aantal.”
Door deze afspraken in de groepen te
behandelen, willen we de leerlingen bewust
maken van de regels, zodat ze elkaar daar ook
op kunnen en durven aan te spreken.

Nieuwe leden Ouderraad
Onze ouderraad zoekt nieuwe leden! Lijkt het u
leuk om te helpen bij allerlei activiteiten, heeft u
originele ideeën, houdt u van aanpakken en wilt
u onze kinderen een extra leuke schooltijd
bezorgen? Meldt u dan aan bij één van de
leden van de OR of bij de directie van de
school.

Voorjaarsvakantie
Vanaf vandaag kunnen de kinderen
genieten van hun welverdiende
voorjaarsvakantie. De school is volgende
week gesloten en zal haar deuren weer
openen op maandag 24 februari!

Prins Willem danst
Groep 1/2 vrijdag met de kleuters naar de
Stadkamer geweest. Er werd interactief
voorgelezen over het koningshuis. De
voorstelling heet “Prins Willem danst”. De
kinderen hadden allemaal een koninklijke
sjerp om. Ze gingen oefenen met koninklijk
buigen. Ze hebben heel veel woorden
geleerd zoals het gewei, de sjerp, de
pauwenveer, de schatkist. Aan het eind
werden ze nog getrakteerd op ranja met
een koekje. Ze hebben zich allemaal keurig
gedragen en hebben goed geluisterd.

Trotsbord
In het halletje bij de voordeur hangt al
een hele poos ons trotsbord. Hierop
hangen we regelmatig nieuwe foto’s en
berichtjes waar we erg trots op zijn als
school! Hou deze dus goed in de
gaten!

