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7 februari
11 februari
12 t/m 16 februari

OR vergadering
Juffrouw Tonny jarig
Carnavalsvakantie

20.00 uur
Start vrijdag
09 februari 12.00 uur

_________________________________________________________________________

B

ieb ouder gezocht

Wij zoeken voor volgend schooljaar een
biebmoeder of een biebvader die ons team
komt versterken. Je gaat in duo’s op
maandag van 8.30 uur tot 10.30 uur op
school de boeken innemen en uitgeven. Dit
doe je 6 á 7 keer per schooljaar (met z’n
tweeën dus). Lijkt
het je leuk, kom
dan een keer op
maandagmorgen
meekijken.
Groetjes van de
biebmoeders en
onze biebvader.

S

choolfruit-tropische sferen!

Ondanks dat wij hier in Nederland te
maken gaan krijgen met matige vorst
volgende week, zorgt het schoolfruit er voor
dat we ons in warmere sferen wanen.
Ananas, appel en grapefruit zullen ons
gaan verwarmen!

vaker in groep 7 en Juf Lotte wat vaker in
groep 6.
Onze langdurig zieken ( juf Hannie en juf
Jose) zullen na de vakantie nog niet
beginnen en wensen we nogmaals een
voorspoedig herstel.

M

ad Science

Verslag van Tim groep 8:
Het was een gekke opening van Mad
Science: omdat er leuke proefjes waren en
er viel veel te zien.
De professor was aardig en gek en deed
ook gekke proefjes zoals geluid maken met
vuur, zeer giftige tandpasta maken en
gekleurd water maken.
Aan het einde kreeg je ook nog een brief
mee om zelf op school deel te nemen aan 6
lessen van een uur en aan het einde krijg
je een proefje mee naar huis om je thuis
niet te vervelen LEUK!!
Verslag van Myrthe groep 8:
Het was een gekke opening: een hele gekke
professor die allemaal proefjes ging doen.
We mochten naar allemaal proefjes kijken
zoals: water dat veranderde van kleur,
geluid maken met vuur, zeer giftige
tandpasta en naar bekertjes kijken die
waren gevuld met water en opeens was het
weg. Kortom: het was een hele gekke
opening! Schrijf je zeker in voor de lessen.

P

ersonele verschuivingen

Na de carnavalsvakantie begint juf Heidi
weer voor de groep. Juf Marjolein zien we
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F

lyer Mad Science

Uw zoon/dochter heeft een flyer
meegekregen van Mad Science. Tijdens de
shows op school laten de ‘Professoren’ van
Mad Science op een gevatte, frisse manier
kinderen kennis maken met al het moois
en interessants dat wetenschap te bieden
heeft. De flyer verwijst naar de
mogelijkheid deel te nemen aan een
cursus/workshop van 6 keer voor een
bedrag van € 69,50. Deze wordt in februari
en maart op de Vlinderboom aangeboden.
Wij beseffen dat dit een heel bedrag is,
waar wij overigens geen invloed op hebben.
Voor ons bood dit een prachtige
mogelijkheid om techniek en wetenschap
een prikkel in de school te geven,
vooruitlopend op techniek keuzemiddagen
die binnenkort op de planning staan.
U heeft ongetwijfeld een enthousiaste zoon
of dochter gesproken die net als wij
genoten hebben van deze show.

J

uf Leonie

Toevallig gehoord dat Juf Leonie deze week
op school was om mee te toetsen? Dat
klopt helemaal en daar zijn we heel blij
mee.
Deze extra handen maken individueel
toetsen buiten de groep mogelijk.
Super bedankt dus
Leonie

Prettig Weekend!

C

arnavalsprogramma

Wilt u weten hoe donderdag de
carnavalsavond en op vrijdag de
carnavalsochtend er uit gaan zien, opent u
dan de bijlage met een gedetailleerd
programma.

Bijlage:
- Cursus Beter omgaan met pubers
GGD
- Carnavalsprogramma
- Zichtmap begeleidende brief
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