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ALGEMEEN
Agenda
14 februari:
18 februari:
19 februari:
21 februari:
22 februari:
28 februari
1 maart:
4 t/m 8 maart:
Week 11 maart:
11 maart:
12 maart:

rapporten mee naar huis groepen 2 t/m 8
oudergesprekken groepen 1 t/m 8
MJW nr. 12
oudergesprekken groepen 1 t/m 8;
13.30u spelletjesmiddag gr. 1-2A
vergadering kinderraad
carnavalsviering; kinderen om 12.30 uur vrij
voorjaarsvakantie
hoofdluiscontrole;
groep 4 naar De Maashorst
MJW nr. 13; vergadering MR

Verjaardagen maart
Dag
2
4
4
5
5
6
7
12
16
17
17
20
22
24
25
27
27
27
28
30
31

Naam
Louise van der Meer (2010)
Jonas de Bruijn (2010)
Jasmijn Waijers (2012)
Isa van Breda (2009)
Meike Hoefnagel (2007)
Lieve van Boxtel (2012)
Isa Straatman (2012)
Zoey van der Vlist (2010)
Manouk Langenhuijzen (2008)
Gijs Jaspers (2008)
Saar Jaspers (2008)
Marley Kuijpers (2014)
Mees Hendriksen (2011)
Josephine Geenen (2011)
Sam Hoefnagel (2011)
Eva Kling (2007)
Lana van Rijn (2013)
Giel van den Hoek (2015)
Dalea Badri (2007)
Doris de Bruijn (2008)
Mido van Weel (2013)

Groep
5
5
3
6
8
3
3
5
7
7
7
1-2A
4
4
4
8
1-2B
1-2B
8
7
1-2B
1

Moet Je Weten jaargang 26, nummer 12

19 februari 2019

Wijziging eindtijd school 1 maart
In verband met de gezamenlijke carnavalsviering met obs ’t Ravelijn is besloten de eindtijd van
onze school te wijzigen in 12.30 uur in plaats van 12.15 uur.

Carnavalsviering
Op vrijdag 1 maart is het weer zover: carnaval! Een gedeelte daarvan vieren we
samen met obs ‘t Ravelijn (het inhalen van de raad met polonaise en het
pantoffelbal). De kinderen starten de dag gewoon in hun eigen groep.
Dit jaar zullen alle groepen een gezamenlijk optreden voor elkaar verzorgen in de
gymzaal, waarbij gejureerd wordt door leden van de Raad. Hiervoor oefenen ze
gewoon in de klas.
De kinderen hoeven die dag geen tussendoortje, drinken en/of lunch mee te nemen.
Voor het pantoffelbal is het fijn wanneer de kinderen sloffen of pantoffels meenemen. De kleuters
mogen eventueel ook hun gymschoenen aan.
De kinderen mogen die dag alleen serpentines meenemen, dus geen confetti!
We zijn die dag om 12.30 uur uit.
De carnavalswerkgroep

Uitstroom
Rafaël (gr. 3), Mido (groep 2B) en Djayden van Weel (groep 1A) hebben vorige week afscheid
genomen in verband met verhuizing naar Nijmegen. Wij wensen hen een fijne schoolperiode toe
op hun nieuwe school en veel woonplezier in Nijmegen.

Nieuws uit de groepen:
Groep 1-2
Woensdag 13 februari zijn we met de groepen 1-2 naar het poppentheater Marag geweest. De
kinderen zijn naar de voorstelling van “de wolkenfabriek” geweest.
Het verhaal ging over Willy, de wolkenmaker. Hij luistert elke avond naar het weerbericht om zo te
weten te komen welke wolken hij de lucht in moet sturen. Morgen wordt het mooi weer en heeft
Willy een dagje vrij. Maar wat gebeurt er als Wolly, de weerkip, toch per ongeluk wat
wolkenknopjes indrukt?
De voorstelling werd gespeeld aan de hand van een levensgroot pop-up boek. Iedere bladzijde liet
een nieuwe wereld zien. De gezichten en kreten van de kinderen tijdens de voorstelling zeiden
genoeg. Ze hebben genoten van de voorstelling en ademloos zitten kijken naar wat er allemaal
rondom en in het pop-up boek gebeurde.
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Groep 8






Met ingang van vandaag is Iris Wegh bij ons aan de slag gegaan als stagiaire van de PABO/ALO.
Zij blijft tot de zomervakantie en gaat ons ondersteunen daar waar mogelijk. Wij wensen haar
veel succes en plezier toe.
De werkstukken zijn ingeleverd en beoordeeld. De presentaties lopen nu; wij luisteren geboeid
en leren een hoop.
Op 27 februari zijn al onze kinderen en hun ouders welkom op de ouder/kindavond,
georganiseerd door Gemeente Oss i.s.m. bureau HALT. Als u zich nog niet heeft aangemeld dan
graag alsnog.
Terugblikkend op onze excursie naar de Gemeente Oss, de rondleiding door het gemeentehuis
en deelname aan het Democracity-spel, wil ik nogmaals de medewerkers, raadsleden en Jane
Calatz van harte bedanken. Het was zéér de moeite waard.
Dan wens ik ieder een fijne carnaval toe en een welverdiende vakantieweek.

Informatie van derden
Carnavalsdienst kerk
Vrijdag 1 maart barst het carnaval weer los met het pantoffelbal op school. Zaterdag 2 maart is er
om 19.00 uur een dienst in de protestantse kerk. Wij doen een oproep aan kinderen de dienst mee
te vieren met ons. Kan je een muziekinstrument bespelen, kun je dansen, zingen, gedichten
voorlezen of wat dan ook, geef je dan op aan de werkgroep van de carnavalsdienst.
Wil je hieraan bijdragen neem dan contact op met Tineke Brouwer van de werkgroep,
telefoonnummer 06-53837877.

De Typetuin
Er zijn nog plaatsen vrij bij de typecursus van de Typetuin die (bij voldoende deelnemers) op 11
maart 2019 op onze school zal starten. Momenteel hebben zich 6 kinderen aangemeld voor de
cursus. Bij 8 of meer deelnemers gaat de cursus zeker door. Tussen de 1 en 7 deelnemers neemt
de organisatie tot uiterlijk een week voor de start een definitief besluit. De aangemelde kinderen
ontvangen bericht zodra dat besluit is genomen. Heb je je aangemeld en ken je nog kinderen die de
typecursus zouden willen volgen, maak hen hierop dan attent. Dat mogen ook kinderen van
omliggende basisscholen zijn.
Voor meer informatie over aanmelden en kosten kunt u hiervoor naar de volgende link:
https://successsociety.egnyte.com/dl/Z6umPm4Ls6.

Wij wensen iedereen alvast een fijne carnavalsvakantie toe!
3

