Nieuwsbrief

Nieuwsbrief voor ouders/verzorgers
Jaargang 4 no. 6
Januari 2017
Periode 6/9/2009 t/m 13/9/2009

Samen maken wij ons ♥ voor het kind!

CARNAVALSVIERING
24 FEBRUARI:
IN GEURE EN KLEURE…
Over 4 weken is het alweer zover.. dan vieren we samen weer
carnaval. Wij willen alvast even vooruitblikken, omdat het
programma er dit jaar iets anders uit gaat zien dan andere jaren.
Hoewel het carnavalsfeest dit jaar wederom is voorbereid door
een werkgroep met ouders en teamleden van De Poorte en De
Stappen, zal het carnavalsfeest voor de onderbouwgroepen (1
t/m 4) op de eigen locatie afspelen. U dient dus op 24 februari gewoon naar onze school te komen op de
gebruikelijke tijd. De kinderen krijgen dan weer allerlei leuke workshops aangeboden, er komt een
bezoekje van de prins met zijn gevolg en er zal een echte dweilband muziek maken. De kinderen zijn die
dag op de gewone tijd uit.
Voor de workshops van groep 1 t/m 4 zoeken wij net als voorgaande jaren nog een groot aantal
vrijwilligers. Wilt u komen helpen met schmincken, spelletjes begeleiden of creatieve workshops
begeleiden, dan kunt u zich vanaf heden opgeven via de lijsten die bij het lokaal van de klas hangen.
Het programma voor de kinderen van groep 5 t/m 8 is helemaal nieuw. Deze kinderen vieren namelijk
gezamenlijk met de kinderen van De Poorte carnaval in gymzaal de Bloemenlaan. Daar organiseren wij een
carnavalsbal en het bekende spel STAPPENPOORTE GOT TALENT, waarbij talenten uit elke klas mogen
optreden. Daarnaast zal er een heuse DJ komen en zal ook de dweilband met de prins een bezoekje
brengen.
Belangrijk voor de kinderen vam 5 t/m 8:


Deze groepen gaan die dag gewoon naar hun eigen klas en gaan van daaruit naar de gymzaal!!! Na
afloop kunnen ze op hun eigen school weer opgehaald worden.
 Alle kinderen dienen verkleed naar school te komen.
 In de gymzaal mogen alleen gymschoenen gedragen worden: deze moeten de kinderen los
meenemen naar school (niet aandoen vooraf).
 Kinderen mogen serpentines meenemen. Confetti, spuitbussen of stiften mogen niet meegenomen
worden in de zaal.
De kinderen van alle groepen hoeven deze dag geen eten en drinken mee naar school te nemen. Hier zal
voor gezorgd worden door de ouderraden.
Dweilband
Wilt u onze dweilband komen versterken?? Dat zou erg leuk zijn. U komt dan op alle locaties. U kunt zich
hiervoor opgeven bij meneer Ton (ton.van.oevelen@lpsnet.nl )

ATTENTIE: VRIJE DAGEN!!!!
Zoals vermeld staat op onze jaarkalender hebben onze kinderen de komende periode een aantal extra
vrije dagen: Dit betreft maandag 13 februari (studiedag team) en de middag van vrijdag 24 februari na de
carnavalsviering !!

JUULtje OP BEZOEK
Maandag 23 januari kregen de
groepen 1/2en 3/4 bezoek van Juul,
de dochter van juf Karin. Juul en haar
mama werden verrast met een
liedje, leuke tekeningen, kaartjes en
cadeautjes van ouders en kinderen.
En alle kinderen werden verrast op
een heerlijke traktatie: koek met
muisjes!!!!

THEMA NATUUR/DUURZAAMHEID met het NATUURPODIUM
Volgende week starten we weer een bijzonder interessante
themaweek. Naast de gewone lessen gaan de kinderen in
samenwerken met Natuurpodium Bergen op Zoom aan de slag
met het thema Natuur en Duurzaamheid.
Alle groepen brengen een bezoekje aan het Natuurpodium. Daar
lopen ze een expeditie, een kabouterpad of gaan op zoek naar
antwoorden in een expositie.
Aan de hand van dit bezoek gaan de kinderen vanuit eigen vragen
aan de slag in hun eigen groep. Tijdens deze lessen krijgen ze ondersteuning van een medewerker vanuit
het Natuurpodium.
Mocht u nog willen helpen met het vervoer of begeleiden van een groepje, dan kunt u zich melden bij de
groepsleerkracht.

Rekenles in groep 3.
Groep 3 heeft nu zelf ontdekt hoeveel bekers er gevuld kunnen worden uit een liter. Er gingen 6 bekers uit
een liter. Vervolgens zagen de kinderen hoeveel bekers uit twee liter geschonken konden worden. Elk
groepje kon met flessen water en bekers aan de slag in de aula.
Groep 4 heeft met munten en biljetten gerekend en weet wat met ” gepast geld betalen “ betekend.

Groep 3 en 4 hebben voor het eerst hun rekentoets op de iPad gemaakt. Wat een kanjers!
VAKANTIEDAGEN VOLGEND SCHOOLJAAR (2017-2018)
Sommige ouders vragen nu reeds naar de vakantiedagen voor volgend schooljaar. De reeds vastgestelde
data zijn:
Herfstvakantie 2017:

16 t/m 20 oktober

Kerstvakantie 2017:

25 december t/m 5 januari

Carnavalsvakantie 2018:

12 t/m 18 februari

Meivakantie 2018:

23 april t/m 4 mei

Hemelvaart 2018:

10 en 11 mei

Pinksteren 2018:

21 mei

Start zomervakantie 2018:

9 juli

AGENDA:
Maandag 30 januari
Dinsdag 31 januari
Woensdag 1 februari
Woensdag 8 februari
Maandag 13 februari

Skate-away groep 3 t/m 8 (alleen bij goed weer!)
Start thema Duurzaamheid/Natuur
Bijeenkomst regiegroep ouderbetrokkenheid
Spreekuur Charlotte Castenmiller
Studiedag team: alle kinderen hele dag vrij!

Vrijdag 17 februari

Rapport groep 3 t/m 8 gaat mee naar huis, tevens
schooladvies groep 8

Maandag 20 februari
Vrijdag 24 februari

Schooladviesgesprekken groep 8
Carnavalsviering / alle kinderen in de middag vrij

27 februari t/m 3 maart

carnavalsvakantie

