
 

 

 

11 februari 2010 

Afscheid juf Heleen.                                                    

Groep 5 moet alweer afscheid nemen van juf 

Heleen van der Heide. Gelukkig heeft ze werk 

gekregen op de Constantijnschool in Rijssen. We 

bedanken haar heel hartelijk en wensen haar heel 

veel werkplezier op de nieuwe school!! 

Schaakwedstrijden.                                                

Woensdag 17 februari zijn er weer de jaarlijkse 

schoolwedstrijden in de Hervormde Kapel. Er is de 

afgelopen maanden veel geoefend onder de 

deskundige leiding van dhr. Van Burken. 

Deelnemers: zet hem op en laat zien wat voor 

trucjes je allemaal hebt geleerd. 

Bibliotheekbezoek.                                                       

Groep 3 gaat op dinsdag 16 februari op bezoek bij 

de bibliotheek. Gelukkig zijn de meeste kinderen al 

lid (gratis), maar ze gaan als groep een keer samen.  

Nog een keer groep 3 .                                                 

De werkwijze in groep 3 verandert niet meer 

zoveel. Dat is de reden dat ouders niet meer elke 

woensdag mogen/hoeven komen kijken. Na de 

voorjaarsvakantie begint groep 3 net als de andere 

dagen, dus zonder ouders. Natuurlijk mag u altijd 

een keer na schooltijd komen kijken en/of vragen 

hoe het gaat. 

Ouderavond  8 maart                                                         

Op 8 maart is er een informatieve ouderavond 

waarvoor Hetty Odenthal ( bibliotheek Wierden) is 

uitgenodigd om het één en ander te vertellen over 

de mogelijkheden van de bibliotheek en het lezen 

van kinderen. Hoe kunnen we het leesgedrag 

bevorderen? Om ons heen moet je best veel lezen, 

dus goed lezen is ontzettend belangrijk. Het begint 

al met voorlezen. Hoe vroeg bent u er mee 

begonnen? Houdt u deze avond vrij en we hopen 

veel ouders te mogen ontmoeten. Wilt u op het 

opgavestrookje vermelden met hoeveel mensen u 

komt . De oppas en opa/oma mag natuurlijk ook 

mee om de informatie te horen, zodat de kinderen  

 

 

 

een zo goed mogelijke begeleiding krijgen.  De 

oudercommissie wil graag voor iedereen genoeg 

koffie/thee hebben, vandaar het opgavenstrookje. 

Culturele voorstelling.                                                         

Een aantal groepen heeft  al genoten van een 

voorstelling en nu zijn de kleuters aan de beurt. 

Groep 1 en 2 mogen op maandag 8 maart naar een 

culturele voorstelling. Het heet ” Hoe mol op een 

doodgewone dag wordt verrast door Minne 

Minstreel”.  Info kunt u vinden op de website 

www.impresariaatuitdekunst.nl . Voor groep 5 en 6 

staat op dinsdag een culturele activiteit gepland. 

Biddag.                                                                                     

We gaan als school op 10 maart in de hal een 

gezamenlijke biddagviering houden. We staan met 

de kinderen stil waar we zoal voor kunnen bidden. 

Het thema is aangeleverd door de H.G.J.B. 

Studiemiddag groep 1, 2, 3 en 4.   

Donderdagmiddag 11 maart heeft de onderbouw 

vrij in verband met een studiemiddag van de 

leerkrachten van de onderbouw. Zij gaan zich 

verdiepen op het gebied van interactief voorlezen. 

We hopen de kinderen hier te zijner tijd mee te 

verblijden. Natuurlijk lezen we al regelmatig voor, 

maar het zal wellicht nog beter kunnen. 

Belangrijke data:                                                              

16 februari: groep 3 naar de bibliotheek                        

17 februari: schaakwedstrijden vanaf 14.00 uur in 

Hervormde Kapel                                                                

22 t/m 26 februari: voorjaarsvakantie                                  

2 maart: gebedsgroep 13.30 uur in school                      

8 maart: ouderavond 19.30 uur                                   

10 maart: biddag ook op de Sjaloomschool                   

11 maart: studiemiddag ( leerlingen van groep 1, 2, 

3 en 4 vrij! ). 

Opgavenstrookje ouderavond 8 maart 

Familie___________________________hoopt op 

8  

maart met _________personen te komen. 
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