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ALGEMEEN
Agenda
11 februari:
13 februari:
21 februari:
week 2 maart:
3 maart:
5 maart:
9 t/m 20 maart:
10 maart:
17 maart:
19 maart:
23 maart:
24 maart:
25 maart:
27 maart:
31 maart:

nieuwsbrief MJW nr. 12
rapport 1 groepen 3 t/m 8 mee naar huis
carnavalsviering; kinderen om 12.30u vrij i.v.m. voorjaarsvakantie
t/m 28 februari 2020
hoofdluiscontrole alle groepen
OR-vergadering
vergadering Kinderraad
projectweek Techniek
20.00 uur MR-vergadering
nieuwsbrief MJW nr. 13
ochtend Slabroek groep 4
13.00 uur Bogaviering
studiedag; kinderen vrij
Grote Rekendag
13.30 uur spelletjesmiddag alle groepen
nieuwsbrief MJW nr. 13

Verjaardagen
maart
1
2
2
4
4
5
6
7
12
16
17
17
20

Juliette van Munster (2016)
Louise van der Meer (2010)
Lucy van Erp (2010)
Jonas de Bruijn (2010)
Jasmijn Waijers (2012)
Isa van Breda (2009)
Lieve van Boxtel (2012)
Isa Straatman (2012)
Zoey van der Vlist (2010)
Manouk Langenhuijzen (2008)
Gijs Jaspers (2008)
Saar Jaspers (2008)
Marley Kuijpers (2014)

Groep
1-2A
6
1-2B
6
4
7
4
4
6
8
8
8
1-2A
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22
24
25
27
27
30

Mees Hendriksen (2011)
Josephine Geenen (2011)
Sam Hoefnagel (2011)
Giel van den Hoek (2015)
Lana van Rijn (2013)
Doris de Bruijn (2008)
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5
5
5
1-2B
3
8

Piet Zwartjes
Na het overlijden van Anneke Nieuwenhuis en Menno Ykema, werden wij vorige week ook
geconfronteerd met het overlijden van onze voormalige klusjesman Piet Zwartjes op dinsdag
4 februari 2020. Piet heeft van 2002 tot eind 2016 op vrijwilligersbasis allerlei hand- en spandiensten verricht. Piet was ziek en de laatste paar maanden voor zijn overlijden in
verzorgingstehuis Nieuwe Hoeven opgenomen. We hebben Piet leren kennen als een vriendelijke
en toegewijde collega, die altijd voor ons klaar stond.

Juf Leonie
Leonie van der Meulen, leerkracht groep 6, ondergaat vrijdag a.s. een heupoperatie. De
verwachting is dat Leonie na een week of zes weer volledig in staat is om haar taken als
groepsleerkracht op te pakken. Jan Kroeze is de vervanger van Leonie tijdens haar afwezigheid.

Instromers
Juliette van Munster is momenteel aan het oefenen in groep 1-2A. Welkom Juliette!

Inloopochtend voor nieuwe ouders
Op zaterdag 1 februari vond de inloopochtend voor nieuwe ouders plaats. Zo’n 10 gezinnen
brachten een bezoek aan onze school. Dinsdag was de kijkochtend, waar twee ouders de school in
bedrijf kwamen bekijken. We hopen dat er veel aanmeldingen zullen volgen.

Rapportmappen
Heeft u de rapportmap nog niet ingeleverd bij de leerkracht van uw kind? Wilt u dat dat alsnog
doen zodat we deze kunnen vullen met de meest recente informatie?
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Jeugdraad Pomperstad
Tot jeugdprins en jeugdprinses zijn benoemd Bram van den Hoek uit groep 8 en Floor van der Palen
van obs ’t Ravelijn.
Maes van IJzendoorn en Marijn van de Pol werden onthuld als adjudant en hofdame, de pages zijn
Ise de Krijger en Saar Jaspers, lakei is Mitch van Dieten en hofnar Jim Megens. De rest van de Raad
van 11 wordt gevormd door Tobias Groot, Tom van Zonsbeek, Luuk van den Heuvel, Tuur Bekkers,
Cas van der Ven, Wes van Mierlo, Nick en Lars van Daalwijk, Gijs Jaspers, Kira van Assen en Manouk
Langenhuijzen.

Carnavalsviering
Op vrijdag 21 februari is het weer zover: carnaval! De kinderen starten om half 9 in
hun groep en om 09.00 uur wordt samen met obs ‘t Ravelijn de jeugdraad
ingehaald. Daarna zetten beide scholen hun eigen programma voort en wordt er
voor alle groepen Vlaamse kermis gehouden. Zoals gebruikelijk is het pantoffelbal
met de jeugdraad en verschillende carnavalsverenigingen. Daarna zetten de
groepen in de eigen klas het programma voort.
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
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Oproep voor resten wol/stof
Heeft u nog resten wol of stof over waar u niets meer mee doet? Dan kunnen wij die gebruiken bij
knutselactiviteiten. In te leveren bij Linda van der Voet.

Nieuws uit de groepen:
Groep 5
•
•

Onze groep komt al een beetje in de carnavalsstemming. We zijn begonnen
met het maken van monsters van klei.
We zijn daarnaast ook bezig met het project Stadsmakers van Blink. Daarbij
denken de kinderen na over het maken van een nieuwe stad. Hoe gaat die
eruit zien en welke voorzieningen er moeten zijn. Na de carnavalsvakantie
gaan de kinderen dat presenteren. U krijgt daar nog een uitnodiging van.

Groep 8
•
•
•

We zijn bezig met het project emigreren van de lesmethode Blink. De kinderen denken na naar
welk land ze zouden willen wonen en wat ze daarvoor moeten ondernemen om met succes
daar te kunnen wonen.
We hebben dus een prins!! Bram, gefeliciteerd! Dat belooft een fijne, swingende carnaval te
worden. Alaaf!!!!
En we zijn niet meer bang voor opvallende grote voertuigen sinds we een excursie hebben
gehad naar de gebroerders Van Erp te Oss. VVN bedankt, en de ouders die reden natuurlijk!

Tussendoor even tijd voor ontspanning!
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Kinderen en hun buitengewone talenten

Onder deze rubriek vermelden wij stukjes over kinderen met buitengewone talenten. Vinden uw
kind en u het leuk om in deze nieuwsrubriek vermeld te worden, stuur ons dan een mail met
vermelding van de prestatie en een foto van uw kind met de prijs. De mail kunt u sturen aan
Linda van der Voet.

Foldermaterialen
Op het wandfolderrek tegenover de balie ligt allerlei informatie over diverse onderwerpen. U mag
de info daar zelf weghalen.
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