Website nieuws
Heeft u foto’s gemaakt van activiteiten van de school die op het infoscherm kunnen? Mail ze dan
naar ons en dan kunnen we ze plaatsen!
Kerstcollecte

Het is intussen alweer half januari, maar graag willen we u toch even op de hoogte brengen van de
opbrengst van de kerstcollecte die gehouden si tijdens onze kerstviering in de TopMavo.
De collecte voor Compassion was €95,90
Compassion richt zich op hulp aan individuele kinderen, vanuit een christelijk oogpunt. Ze helpen
kinderen wereldwijd zich gezond te ontwikkelen tot zelfredzame volwassenen, die op hun beurt
weer zich willen inzetten voor anderen. Ze doen dit door kinderen te sponsoren of door projecten
te steunen die ten behoeve zijn van de kinderen.
We zijn dan ook heel blij met uw bijdrage voor deze collecte! dank u wel!
Meer over het werk van Compassion: video over het werk van Compassion
Theater Castellum
Op 14 februari gaat groep 2/3 naar het theater van het Castellum voor een muzikale
voorstelling “Het Carnaval van de Dieren”.
Het Carnaval van de Dieren is een project voor kinderen van groep 3. Het project mondt
uit in een voorstelling door een 10-koppig orkest plus een verteller. De instrumenten in
het orkest zijn een dwarsfluit/piccolo, een klarinet, twee piano’s, twee violen, een
altviool, een cello, een contrabas en een xylofoon. Deze instrumenten gebruikte de
Franse componist Camille Saint-Saëns om de karaktereigenschappen en de streken van
verschillende dieren op beeldende en humoristische wijze uit te drukken in veertien korte
muziekstukken. Samen vormen die het Carnaval van de Dieren. In de teksten, waarmee Theo Ham
van het Jeugdtheaterhuis Zuid-Holland de muziek op aanstekelijke wijze illustreert, blijkt dat
dieren in veel opzichten niet zo veel verschillen van mensen. En veel dierengeluiden hebben ook
hun weg gevonden in de muziek van de mensen. Over de praktische wordt u later geïnformeerd. Ze
gaan er naartoe met de bus.
Tussenschoolse opvang
De TSO vangt de kinderen van de overblijf tot 13.00u op op het schoolplein. Vanaf
13.00u komen de leerkrachten pleinwacht houden. Het is dan prettig als u niet
eerder dan 13.00u uw kinderen op het plein laat. Zo blijft het voor ons
overzichtelijk wie er bij de overblijf speelt. Hartelijk dank voor uw medewerking.
Ouderbijdrage
Een week geleden zijn de herinneringen uitgedeeld met betrekking tot de ouderbijdragen van dit
schooljaar. Een heleboel ouders hebben al betaald dit schooljaar, bedankt daarvoor. We hebben
deze gelden namelijk hard nodig als school om de leuke dingen voor de kinderen te kunnen blijven
doen, zoals sinterklaas, kerst, sportdag etc.
Helaas zijn er ook nog een flink aantal ouders die waarschijnlijk de eerste brief over het hoofd
hebben gezien. Wilt u alstublieft zo spoedig mogelijk betalen, dit kan ook eventueel contant bij Juf
Marieke Neerings op de locatie Lupinesingel. Mocht u het bedrag niet kunnen betalen, neem dan
ook even contact met haar op. Een deel van de bijdrage kan misschien ook.
Alvast bedankt namens de kinderen uit de groepen 1 t/m 8.

Jeugdtheaterhuis
Eind januari starten het jeugdtheaterhuis met een nieuwe groep voor kleuters. Je kunt er toneelspelen,
zingen of dansen. Er zijn een gratis open lessen op zaterdag 14 januari.
In de bijlage kunt u er meer over lezen.
Vriezen en dooien
Om en rond de school liggen de slootjes. De komende periode zal het gaan vriezen,
maar wellicht ook weer dooien. De school houdt toezicht op het plein en niet bij de
slootjes. De ervaring leert dat de bevroren slootjes een enorme aantrekkingskracht
heeft. We hebben in het team afgesproken dat wij onze leerlingen zullen vragen om van
het ijs af te komen, indien het van u als ouder wel mag, dan gaan we er vanuit dat u
dan zelf toezicht houdt.
Ouderkamer programma
De ouderkamer is open van maandag t/m vrijdagmorgen voor een kopje koffie en/of thee. U kunt
zelf inschenken waar u behoefte aan heeft en met andere ouders van gedachten wisselen. Op
vrijdagochtend is altijd een aantal leden van de AC aanwezig om koffie of thee mee te drinken.
Lijkt het u gezellig om hier eens bij aan te schuiven en zo nu en dan de AC mee te helpen, dan bent
u van harte welkom.
Vakanties en vrije dagen van 2017-2018
Het lijkt nog ver weg, maar voor wie het al in zijn agenda wil zetten. hieronder kunt u de data
vinden van de vakantie en vrije dagen van het schooljaar 2017-2018.
Vakantie;
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasvakantie
Koningsdag
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

16/10 t/m 20/10
25/12 t/m 05/01
26/02 t/m 2/3
30/03 t/m 02/0 4
27/04
30/04 t/m 11/05
- valt in de meivakantie.
21/05
16/07 t/m 24/08

Vrije dagen:
Jaarmarkt
Vrijdagmiddag
Vrijdagmiddag

20/09
22/12
13/07

Trefwoord
Week 4 t/m 6 (23 januari t/m 10 februari): Waar ben je mee bezig? ■ Inhoud: Over bezigheden die
vragen oproepen en verbazing. Over de zin en onzin van wat mensen doen. ■ Bijbel: Maria en
Martha (Lucas 10); De Barmhartige Samaritaan (Lucas 10); De schat in de akker en de parel van de
koopman (Matteüs 13).
Belangrijke data:
27 januari
inloopochtend
2 februari
NB 11
13 februari t/m 16 februari Week van de rapportgesprekken
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