Agenda
Za 2 feb
Di 5 feb
Wo 6 feb
Ma 11 feb
Di 12 feb
Wo 20 feb
Di 26 feb
Vr 1 mrt
Za 2 t/m
Zo 10 mrt
Ma 11 mrt

Open dag 10.00 -12.00
Open lessen 9.00 – 10.00
12.00 klassenpresentatie + hapjesmarkt
Start Poëzieweek
Ouderavond klas 1-2, 20.00
Voorleeswedstrijd door Emily
Ouderavond klas 5-6
Verkleedfeest, school om 13.00 uit
Voorjaarsvakantie
Studiedag, kinderen vrij.

week 6

Aanwezigheid directeur: maandag en donderdag
Deze dagen is er tussen 8.30 en 9.00 uur inloopspreekuur, je kunt even bij mij binnen
lopen met een zorg of vraag. Je kunt ook altijd een afspraak maken.
Aanwezigheid IB’er: maandag en donderdag
Aanwezigheid administratie: dinsdag en donderdag

Berichtje directeur,
Open lessen
Dinsdag 5 februari zijn Open lessen 9.00 – 10.00 uur.
De open lessen zijn bedoeld voor geïnteresseerden en toekomstige ouders.
Klassenpresentatie 6 februari 12.00 uur
Op een klassenpresentatie laten de klassen aan
elkaar en aan u zien waar ze op dat moment mee
bezig zijn in hun klas. Dit kan iets van alle vakken
of perioden zijn.
Ook ouders en geïnteresseerden zijn van harte
welkom.
(het is niet geschikt voor kleuters en nog niet
schoolgaande kinderen).
Joke Rebel

Afscheid
Doortje onze trouwe schoonmaakster heeft
afscheid genomen. Zij heeft elders een andere
baan gevonden en wij wensen haar daarin veel
werkplezier.
Haar zus zal voortaan de stofzuiger en zwabber
bij ons hanteren.

Verkleedfeest
Wat zou jij later willen worden?
Welk beroep vind jij leuk?
1 maart is het verkleedfeest.
Ieder kind mag dan verkleed komen zoals hij/zij wil,
Maar je mag ook een beroep kiezen. Politieagent,
schoonheidsspecialiste, brandweer, kunstenaar, kapster
of boer. Het mag allemaal! Meer nieuws volgt snel.
Voor het feest zijn we op zoek naar
ouders/grootouders die een workshop willen geven over
hun beroep. Ouders die over hun beroep willen
vertellen en die activiteiten willen doen met de
kinderen. Opgeven kan bij juf Judith en heb je nog
vragen over het verkleedfeest mail dan naar
J.vandenbrink@deesch.nl

P.S We zoeken ook ouders die willen helpen maar geen workshop willen geven.

Onze jaartafel
Koning Winter is gelukkig ook dit jaar in ons land aangekomen en heeft een witte deken
achtergelaten. Het veranderende klimaat maakt dit helaas niet meer altijd mogelijk.
De wereld om ons heen lijkt even helemaal in rust, maar toch is er onder die zachte mantel
van sneeuw iets gaande.
Op de jaartafel staan dit jaar echte sneeuwklokjes. Het sneeuwklokje staat symbool voor hoop,
(opnieuw) ontwaken en lenteverwachting. Dit kleine plantje komt namelijk tervoorschijn zodra
er sneeuw ligt.
Het sneeuwklokje is een bolgewas en er zijn wel 19 soorten klokjes beschreven. De
bloembolletjes bestaan uit dikke bladeren, ook wel rokken genoemd. De reservestoffen in
bloembollen, dienen voor de groei van een nieuwe plant in het voorjaar. Het is daarom voor
het sneeuwklokje mogelijk om door de sneeuw heen naar boven te groeien.
Bij gunstig weer vliegen hommels en honingbijen uit om het lichtoranje stuifmeel en de nectar
van het sneeuwklokje te verzamelen. Heb je een tuin met schaduw en veel humus en wil je
bijen en hommels al een handje helpen? Dan is het misschien een idee om sneeuwklokjes te
planten. De beste planttijd is september tot december.
Groeten van jaartafel ouder Nina - Moeder van Sverre, Darius en Solveigh

Onze jaartafel

Kleuterklas
Bedankt
Heel erg bedankt voor het lieve bloemetje wat ik heb mogen ontvangen als blijk van
waardering. Groetjes juffie Maike
Maandag en vrijdag soepdag!
Vanaf volgende week gaan we 3 weken soep maken met de kinderen.
Dit gaat gebeuren op de maandag en vrijdag.
Het is de bedoeling dat de kinderen iets van groenten meenemen waar je aan kan zien wat het
is (dus niet fijngesneden) en in de soep kan: wortels, prei, champignons, tomaten, broccoli,
uien.
Er staat maandag 4 februari en op de andere betreffende ochtenden een pan in de kring of op
tafel waar de kinderen de groenten in mogen doen voor die dag.
Klas opsplitsen:
We gaan vanaf 4 februari de groep opsplitsen in tweeën.
In de klas zal juffie Debby, juffie Judith of juffie Maike zijn en in de opvang zal dan juffie
Myrthe zijn. Bij juffie Myrthe zullen zo’n 10 kinderen zijn. Als er een nieuwe kleuter bij komt,
dan zal die kleuter bij Myrthe in de opvang komen en dan gaat de oudste kleuter die bij Myrthe
in de opvang zat naar de klas.
De 10 kinderen die bij Myrthe zitten mogen gebracht worden in de opvang en ook daar weer
opgehaald worden. Wisselend per activiteit kan het zijn dat wij juffen even wisselen van groep,
daarnaast zullen we met de gehele groep samen aan het buiten spelen zijn.
4 februari gaan de volgende kinderen naar de klas:

Finn, Maud, Boas, Leni, Mia, Sterre, Hanna, Sofía, Edina, Jort, Olivier, Sverre, Emma, Tobin,
Roos, Low, Valentijn, Rens, Evi, Wiebe, Yalou, Lana
En de volgende kinderen naar de opvang:
Jonas, Duuk, Cato te B., Jare, Elia, Vesper, Rosa, Sarah, Cato W., Liv
Op de gang komen 2 manden meer te staan. De wat kleinere manden zijn voor de kinderen
die bij juffie Myrthe zitten.
Soepdag:
De soep wordt bereid in de klas. In de opvang gaan de kinderen ook groenten snijden.
Als de soep klaar is wordt het verdeeld over de opvang en de klas.
Met verjaardagen:
De kinderen die dit schooljaar nog jarig zijn zullen dit in de klas vieren.
De kinderen bij juffie Myrthe vieren de verjaardag niet mee in de klas.
Ze krijgen wel een traktatie. De jarige zal met zijn pages komen trakteren en toegezongen
worden.
Toneel:
Wordt gespeeld door de oudste kleuters. Alle jongste kleuters gaan er wel een keer naar
kijken.
Pinksteren:
De Pinksterdansen zullen we met de hele groep oefenen en ook laten zien.
St.Jan:
Feest met de hele groep.

Op deze voorkant: Onze vertegenwoordiger bij de voorleeswedstrijd, Emily (klas 6)

