NIEUWSBRIEF
Maandag 25 februari 2019

jaargang 2018/2019 nr.21

PRINS EN PRINSES CARNAVAL 2019
Vanmorgen zijn de prins en prinses Carnaval bekend gemaakt: Evy Mesu en Luuk Huijbregts
gefeliciteerd! De nieuwe prins en prinses hebben van meneer Harry de sleutel van de school
in handen gekregen en hun programma voor de komende week gepresenteerd:
 Vanmiddag hebben alle kinderen een spelletjesmiddag.
 Dinsdag: Rare haren- pyjama- en knuffeldag – trek allemaal je gekke kleding / haren/
hoeden uit de kast. Voor de ochtend mag er naast het fruit eenmalig een snoepje
meegenomen worden. Voor de middag staat een filmmiddag gepland. De school
zorgt voor een glaasje drinken, de leerlingen mogen voor zichzelf een kleinigheid te
snoepen meebrengen.
 Woensdag: Een extra “Opbouw op Wielen” voor de groepen 3 t/m 8 (zie verder in
deze Nieuwsbrief) op het kleuterplein en de Pieter Poststraat. Op het BOR-plein mag
gevoetbald worden.
 Donderdag/maandag: Tijdens de gymlessen van juffrouw Lara wordt er uitgebreid
“tien tellen in de rimboe gespeeld”, op donderdag Vossenjacht voor de groepen 3
t/m 8 door de school.
 Vrijdag: Carnaval vieren! (Voor extra informatie zie Nieuwsbrief nr. 19).
Houdt u er rekening mee dat de kinderen ’s middags vrij zijn, de school is dus om 12.15 uur
uit.
We gaan er een gezellige week van maken!

DE OPBOUW OP WIELEN (EXTRA EDITIE)
Woensdag 27 februari(zie de kalender) is voor de groepen 3 t/m 8 is een extra editie van de
Opbouw op Wielen, met dank aan Prinses Evy en Prins Luuk . De groepen 3 t/m 8 mogen deze dag weer tijdens de kleine pauze eigen ‘materialen op wielen’ meenemen; rolschaatsen/skates, een skatebord/flowboard, een step of space scooter (géén fietsen of oxboards).
Het gebruik van deze materialen gebeurt altijd onder begeleiding van een leerkracht, maar
blijft op eigen risico.
Bij deze ‘materialen op wielen’ hoort natuurlijk ook bescherming, zoals knie-, elleboog- en
polsbescherming. Bij onervaren skaters is een helm ook een vereiste. Voor deze bescherming
dient iedereen zelf te zorgen (zie Nieuwsbrief nr. 18!!)
De kinderen uit de groepen 4 t/m 7 worden deze dag om 08.40 uur buiten opgehaald door de
eigen leerkracht en zij begeleiden de kinderen met “het parkeren” van de materialen op een
nieuwe plaats. I.p.v. in de speelzaal, worden de materialen buiten bij de inham van het
kleuterplein geparkeerd.
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De leerlingen van groep 3 mogen om 08.35 uur met hun ouders naar binnen, de eigen leerkracht staat in de hal om de materialen buiten op de juiste plek te zetten.
De groepen 7B en 8 zetten hun materialen wél gewoon bij hun klas in
de BOR. Ook de kleinere materialen kunnen gewoon naar de eigen klas
worden meegenomen.
Let op!! Er mag géén gebruik worden gemaakt van de materialen op
wielen voor en na schooltijd, dit in verband met de veiligheid en drukte op de speelplaats.

OPROEP HOUT VOOR DE CREALESSEN
De groepen 3 t/m 8 hebben eens in de zoveel weken een creaochtend of - middag. Hierbij
wordt er onder andere met hout geknutseld. We zijn bijna door onze houtvoorraad heen en
daarom zijn we opzoek naar nieuw hout. Heeft u misschien hout voor ons, bijvoorbeeld
planken of pallets? Dan zou u ons daar blij mee maken. Het hout kunt u afgeven bij meneer
Marc.
Alvast bedankt!

KEIGAAF
In het kader van het project “KEIGAAF” heeft de gemeente in samenwerking met onze
school nieuwe plannen gemaakt voor het speelterreintje aan de Di Cambioweg/ Jacob
Frankaertweg. Samen met de leerlingen hebben we gekozen voor twee nieuwe toestellen
op dit terrein. De bedoeling is dat wij tijdens pauzes volgens een vastgesteld rooster gebruik
gaan maken van het speelterrein. Op deze manier hebben de leerlingen de mogelijkheid om
op een andere manier te spelen en te bewegen en de speelplaatsen op school worden zo
minder belast. De looproute naar de speeltuin en weer terug wordt via speciale tegels aangegeven. Het leggen van de tegels is gepland in week 11.

Jammer genoeg heeft het project enige vertraging opgelopen, maar zoals het er nu naar uitziet kunnen we in de tweede of derde week van maart het speeltuintje in gebruik gaan nemen. Er volgt nog een officiële opening.
Met vriendelijke groet,
mede namens de collega’s,
Harry Voss, directeur
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