Agenda
Ma 11 feb
Di 12 feb
Wo 20 feb
Do 21 feb
Di 26 feb
Vr 1 mrt
Za 2 t/m
Zo 10 mrt
Ma 11 mrt

Start Poëzieweek
Ouderavond klas 1-2, 20.00
Voorleeswedstrijd door Emily
MR vergadering
Ouderavond klas 5-6
Verkleedfeest, school om 13.00 uit
Voorjaarsvakantie
Studiedag, kinderen vrij.

week 7

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: donderdag
Aanwezigheid administratie: dinsdag en donderdag

Berichtje directeur,
Open dag
We kijken terug op een goed bezochte open dag. Vooral geïnteresseerden voor de
kleuterklas en een eentje voor een hogere klas. Ook het Peuterhuis was druk bezocht.
Met dank aan alle mensen die zich hier voor inzette.
Scholing
Woensdag zijn Jef Debby en juf Maike naar het KleuterNetwerk juf Aafke is dan in de
kleuterklas.
Vrijdag is juf Annelien naar de bijeenkomst Taalspecialist.
Joke Rebel

Agenda MR Vergadering 21 februari 2019
Met directie i.v.m. begroting
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Opening om 16:30 uur
Notulen van 13 september 2019
Begroting 2019
Geen verkiezingen MR, verkiezingen GMR?
Evaluatie schoolboekje en jaargids 2018-2019
Vragen MR
Ingekomen poststukken GMR/OPR
Rondvraag
sluiting

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.

Gezocht:
De gordijnen van de zaal moeten genaaid
worden en daar hebben we Danny bereidt toe gevonden (super!)
Alleen zoeken we nog een naaimachine te leen voor ongeveer 2 weken,
die een blinde zoom kan maken. Heb jij een machine die dat kan en heb
je hem de komende weken niet nodig? Stuur dan een berichtje naar Danny op
06-12217004

Klas 1/2
A.s dinsdag 12 februari: ouderavond. Vanaf 19.45 u. staat de koffie en thee klaar, om 20.00
u. gaan we beginnen. Bij verhindering graag even bericht. Tot dinsdag!
Klas 2
Volgende week gaan we elke dag de tafel van 5 oefenen (van voor naar achter, van achter
naar voor en door elkaar). Morgen krijgen de kinderen een aantal werkbladen mee naar huis
zodat ze thuis ook kunnen oefenen. Helpen jullie een beetje?

Ingezonden stukken:
Deze week hebben de kinderen uit klas 1 t/m 4 een boekje meegekregen over dit project.

Actief Winterswijk en Beweeg Wijs starten in het voorjaar van 2019 met een nieuw aanbod om
kinderen van gr. 3 t/m 6 van de basisschool kennis te laten maken met het sportaanbod in
Winterswijk.
Dit aanbod organiseren we onder de naam Kies je Sport en is aanvullend op de
sportkennismakingstrajecten zoals de Jaspersdag, de Indoor Sportdag en de
kennismakingslessen onder schooltijd.
Kies je Sport wordt allereerst georganiseerd om kinderen kennis te laten maken met de
verschillende sporten en sportaanbieders die de gemeente Winterswijk kent. We kiezen voor
de doelgroep 6 t/m 10 jaar (gr. 3 t/m 6) omdat kinderen in deze leeftijdscategorie hun
zwemdiploma vaak op zak hebben en dan doorgaans op zoek gaan naar een sport voor de
langere termijn. Kinderen zijn soms nog zoekend naar een sport die het best bij hen past en
via Kies je Sport kunnen zij laagdrempelig en heel gericht kennis maken met één of meerdere
sporten die hen leuk lijkt.
Uiteindelijk is het doel om kinderen een bewuste sportkeuze te laten maken, want er is altijd
een sport die bij het kind past. Naast het feit dat het voor kinderen een kans is om kennis te
maken met verschillende sporten, is Kies je Sport bedoeld om de sportparticipatie te verhogen
en te stimuleren.

Op de voorkant: Bordtekening van klas 3-4 gemaakt door juf Josien.

