bezoek ‘De kleine vuurtoren’ gr 1/2
eerste dansles met Meysam
bezoek ‘Ieorg Idur’ gr 3/4
ouderavond over draagvlakonderzoek
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zat. 23 feb.

Jonathan
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Nieuwsbrief 27-02-2019

(alsnog) Van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag.

Dans
Door het jaarlijks terugkerende dansaanbod hebben we een beetje
de naam dansschool te zijn. Vandaar ook dat we dit jaar weer een
dansproject gaan aanpakken. Deze start op donderdag 14 maart.
De lessen worden verzorgd door Meysam Zeynalabedin en de
presentatie staat op donderdagavond 4 april gepland om vele
ouders en andere familieleden de gelegenheid te bieden te komen
kijken. We starten dan om 18:45 u. Een officiële uitnodiging volgt
nog.
Onderzoek tot samenwerking It Twaspan en Votum Nostrum
In de mailattentie met link naar deze nieuwsbrief heeft u een brief
ontvangen als bijlage van dhr. A. Hoksbergen over het
draagvlakonderzoek. Graag verwijs ik hiernaar.
Hoofdluis
Hoofdluizen zijn kleine beestjes die je snel over het hoofd ziet. Ze
leven op warme behaarde plekjes op het hoofd. Daar houden ze
zich in leven door het zuigen van bloed. Verspreiding gaat
gemakkelijk onder kinderen en vandaar ook dat we met regelmaat
controles uitvoeren. U begrijpt dat uw hulp hierbij zeer welkom is.
Het advies is dan ook om thuis regelmatig (1x per maand) te
controleren. Mocht u ze aantreffen dan horen wij dit graag zodat
we spoedig een controle op school kunnen gaan inzetten. Immers;
hoe eerder we erbij zijn des te sneller we de verspreiding kunnen
beperken. Voor informatie over controle, behandeling en verder;
verwijs ik u naar: https://www.rivm.nl/hoofdluis

Neten in verschillende stadia.
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Agenda
ma. 11 mrt.
do. 14 mrt.
ma. 18 mrt.
di. 26 mrt.

Rots & Water
De les vooraf aan de vakantie is niet doorgegaan doordat Alle Jan
ziek was. We verwachten dat ie er morgen weer is en zullen dan
les 5 mee mogen maken.
De bibliotheek op school
Zoals het certificaat al aangeeft is er al 3 jaar een samenwerking tussen school
en de bieb. Hierdoor kunnen
we gebruik maken van de
expertise van de biebmedewerkers en niet op de laatste
plaats de vele boeken die
we nu tot onze beschikking
hebben.

Tostidag
di. 5 mrt: groep 1/2
di. 12 mrt: groep 3/4
di. 19 mrt: groep 5/6

Knutselhout
Bij deze een oproep voor degene die ons (rest)timmerhout kan
leveren waarmee onze leerlingen heerlijk kunnen timmeren en
klussen.
Laatste schooldag
Het is nog niet zover maar de jaarlijks terugkerende schooldag
(lsd) wordt anders aangepakt dan de voorgaande jaren. De
ervaringen en veranderingen van deze tijd heeft ons doen
besluiten om de regie hiervan bij school te brengen. Uiteraard blijft
er een bepaalde ruimte voor eigen initiatief. Ouders en kinderen
van groep 8 worden hier over geïnformeerd en in dit traject mee
genomen.
Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op woensdag 13 maart.

WELFINGSTRJITTE 5 9241 GM WIJNJEWOUDE

info.votumnostrum@pcbosmallingerland.nl 0516 481700

Theaterbezoek
De komende maand zullen de groepen 1 t/m 4 getrakteerd worden
op een theaterbezoek. Groep 1/2 gaat naar ‘De kleine vuurtoren’
en groep 3/4 naar ‘Ieorg Idur’. De betreffende ouders hebben al of
krijgen nog van de leerkracht extra informatie.

