Agenda
Vr 26 jan
Ma 29 jan
Za 3 feb
Di 6 feb
Wo 7 feb
Vr 9 feb
Za 10 t/m
Zo 18 feb

8.30 klassenouderoverleg
11.00 leerlingoverleg
Ouderavond kleuters
Open dag 10 – 12
Open lessen 9 – 10
Klassenpresentatie 12.00
Verkleedfeest, school om 13.00 uit.
Voorjaarsvakantie

Aanwezigheid directeur : dinsdag en vrijdag.
Tussen 8.30 en 9.00 uur inloopspreekuur, even bij mij binnen lopen met een zorg of
vraag. Of u kunt een afspraak maken.

Klassenouderoverleg
Vrijdag 26 januari is het Klassenouderoverleg. Als jullie nog puntjes hebben kun je die
meegeven aan je klassenouder.
Samenwerkingsverband
Maandagmiddag zal ik bij de bestuursvergadering de school vertegenwoordigen bij de
St Brevoordt en het Samenwerkingsverband Oost Achterhoek.
Voor de komende vier jaar staat er weer een flink document op de agenda waarin de
door alle scholen verplicht Basisondersteuning beschreven staat.
Als iemand geïnteresseerd is, op kantoor kan dit altijd ingezien worden door ouders.
Wellicht ten overvloede, maar wij hebben in de MR ( de OPR) van het
Samenwerkingsverband ook een ouder van onze school als vast lid, nl Kristie (moeder
Arnaud en Ruben).
Administratie
Helaas is juf Brenda deze week en zeker ook de komende twee weken wegens haar
gezondheid afwezig.
Voor zo ver mogelijk neem ik wat lopende taken van haar waar, op mijn werkdagen
dus hierover aan te spreken.
Joke Rebel

Algemeen
Bij de klassenpresentatie van as week is er natuurlijk weer een hapjesmarkt
Geef je kind a.u.b. een klein bedragje mee en laat het wat lekkers kopen op de hapjes markt.
Kosten 0,50 of meer.
Nog gezelliger; kom lekker lunchen op school: Goed voor onze
kamp kas en lekker voor jou en je kind.

Gevonden voorwerpen,
Van wie? Voor wie??ligt nu bij de gevonden voorwerpen. Een zak
gewassen kinderkleding

Verkleedfeest
Mijn idool
...... is mijn idool. Ik ben weg van
zijn/haar stem, haar beweging, haar
boek enz.....
Wie is jouw pop, dans, sport, film,
fantasie idool?
Dan mag je op vrijdag 9 februari
verkleed op school komen als jouw
idool.
Heb je geen idool?
Verkleed je dan als wat of wie jij graag wilt zijn.
We gaan die ochtend ook weer workshops doen zoals
cupcake versieren, pannenkoeken bakken,
Voetbal, hapjes maken, idool t- shirt versieren, muziek maken en we
sluiten de dag af met wat acts van idolen. Maar alleen als jij dat wilt.
We starten de dag met een act van de juffen van hun idolen...van
vroeger en nu...

Nationale voorleesdagen
Woensdag startte de Nationale Voorleesdagen ook
bij ons op school. Ilse Saris, als vervangster van
burgemeester Joris Bengevoord, leest voor in de
kleuterklas van de Esch.
Wat leuk dat ze de ambtsketting van de
burgemeester meegenomen heeft.
Aap van Roos mag hem even om!
En natuurlijk las Ilse Saris voor uit " ssst de tijger
slaapt", de kleuters hebben genoten.

Kleuters:
Ouderavond
Aanvang “oudste kleuterouders”: 19.30 uur
Aanvang “jongste (en oudste) kleuterouders” : 20.15 uur:
koffie/thee, tot 21.30/21.45 uur
Afscheid stagiaire Noa:
Het afscheid van stagiaire Noa is op dinsdag 30 januari, dit zal in de klas zijn met de kinderen.
Wij maken op school iets voor haar, maar kinderen mogen thuis ook iets maken als ze de
behoefte hebben. De kinderen hoeven deze dag geen fruit mee te nemen i.v.m. de
afscheidstraktatie.
Sinds vorige week is juf Annette Bal (de juf van de Opvang) in de klas ter ondersteuning op
donderdag en vrijdag. Op maandag en dinsdag is er een stagiaire. Beiden blijven tot de
zomervakantie.
Schoonmaakmiddag dinsdag 30 januari om 13.00 uur
Op deze middag gaan we, naast het schoonmaken, alle blauwe gordijnen er af halen. De
ouders die op de helplijst staan worden verwacht: Valentina, G*****, Boas, Julynn, Pien,
Sterre, Pastel
Maria Lichtmis
Vrijdag 2 februari vieren wij Maria Lichtmis in de
kleuterklas. Op school is dit het feest van de kaarsen
en van het afsluiten van de kersttijd. Op deze dag
branden voor het laatst kaarsen in de klas en worden
ook alle resten kaars opgebrand en er worden nog één
keer alle liederen gezongen die vanaf het Sint
Maartensfeest gezongen zijn.

Klas 5 en 6
Help je kind a.u.b. onthouden: mijn agenda en
tafelkleedje zitten altijd in mijn tas!

