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Personeelsmededelingen
Juf Alma gaat woensdag 4 februari met zwangerschapsverlof. Meester Johan Teuben komt haar
vervangen. Juf Joke zal woensdag een operatie aan haar onderbeen ondergaan. Daarna zal zij nog
geruime tijd moeten herstellen.
Creadag op woensdag 4 februari
- De kinderen hoeven op de creadag geen eten en drinken mee te nemen. De school zorgt op
deze feestelijke dag voor een 10-uurtje.
- Het zou handig zijn als uw kind op deze dag oude kleren aan heeft.
Kinderen van groep 1-2 d en e verzamelen tussen 8.15 uur en 8.30 uur op de HV en kunnen ook om
12.00 uur weer op de HV worden opgehaald. De groep van juf Joyce verzamelt in groep 3 van juf Meike
en de kinderen van juf Kelly verzamelen in de speelzaal van de kleuters.
De creadag van cluster 3 - 4 zal plaatsvinden op de hoofdvestiging op de 1e verdieping. De kinderen van
cluster 4 mogen dus 's ochtends op de hoofdvestiging gebracht worden en hier ook weer om 12.00 uur
opgehaald worden.
De kinderen van groep 5 t/m 8 starten woensdagmorgen tijdens de creadag op het WOC. Om 12 uur
gaan ze ook vanaf het WOC naar huis. Zij gaan direct naar de leerkracht waarbij zij deze dag zijn
ingedeeld. Leerlingen die deze dag gipsmaskers gaan maken nemen haarspeldjes, haarband/elastiekjes
en een handdoek mee voorzien van naam. Voor de flipperkast nemen de kinderen een hamer mee.
Leerlingen die gaan scrapbooken mogen foto’s en plaatjes meenemen die zij willen gaan gebruiken.
De kinderen die een dreamcatcher maken mogen veertjes meebrengen.
Wij vragen u zelf aan de BSO door te geven als uw kind op een andere locatie moet worden opgehaald.
Dara Europe
Maandag 26 januari is de school gestart met het wereldschoolproject. Dat was één van de redenen dat
de werkgroep er voor gekozen heeft om nader kennis te maken met het goede doel, de Stichting DARA
Europe en het weeshuis SCCO.
Vrijdag 30 januari heeft de secretaris, José Huizenga, voor alle leerlingen een presentatie gehouden. De
kinderen hebben aandachtig geluisterd en stelden slimme vragen. José vond het leuk om te merken dat
de kinderen zeker geïnteresseerd waren in het tehuis, en de woonomgeving van deze kinderen in
Cambodja.
Dinsdag 17 februari is DARA Europe tijdens de ‘Wereldse inloopavond’ op beide locaties aanwezig. Als u,
net als uw zoon/dochter, meer over DARA Europe te weten wilt komen, kom dan gerust langs voor een
praatje aan hun stand. Zij zullen ook tijdens deze avond unieke Cambodjaanse producten verkopen,
waaronder portemonnees, tassen en slingers. Kortom, een bezoek aan de stand is zeker de moeite
waard!
Wij en zij zien u graag dinsdag 17 februari tijdens de Wereldse inloopavond.
Het team van DARA Europe

Schoolfotograaf
De datum voor de schoolfotograaf voor de broertjes- en zusjes-foto is verplaatst naar 11 maart 2015.
Noteert u het even in de agenda.
Maandoverzicht januari / februari
3
februari
Kunst Centraal: bezoek aan winkel gr. 1-2 c en 1-2 d
Kunst Centraal: Project Beeld voor beeld gr. 6 a
4
februari
Creadag
5
februari
Kunst Centraal: bezoek aan winkel gr. 1-2 e
9 t/m 13
februari
Huiswerkweek cluster 7 en 8
11
februari
VVE ouderbijeenkomst
12
februari
Kunst Centraal: Bosbeesten/bloembeesten cluster 3
16
februari
Kunst Centraal: Monument 50 jaar vrijheid cluster 8
17
februari
Inloopavond (18.00 – 19.15 uur)
18
februari
Kunst Centraal: Bosbeesten/bloembeesten cluster 4
19
februari
2e Festival
20
februari
Kunst Centraal: Project Beeld voor beeld gr. 6 b
23 t/m 27
februari
Voorjaarsvakantie

