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Op tijd!
Het valt op dat de laatste weken meerdere kinderen te laat op school komen, sommigen zelfs pas rond 8.40 uur. Een keertje
te laat kan uiteraard voorkomen, maar we willen u vragen hier weer even op te letten. De schooldeuren gaan om 8.25 uur
open zodat we om 8.30 uur met de lessen kunnen beginnen.
Bedankt alvast!

Nieuws van derden
Sportservice Schagen: vanaf 15 februari, iedere donderdagmiddag (m.u.v. de schoolvakanties) van 14.15 – 15.15 uur
op het Cruijff Court bij het Regius College: Fit & Fun na school. Voor kinderen uit groep 3 t/m 8 iedere week andere
sportactiviteiten. Kijk voor meer informatie op de site van Sportservice.

Project Kindcentrum Waldervaart
Van maandag 12 maart t/m vrijdag 13 april vindt het project ‘Kinderen van de wereld’ plaats in het Kindcentrum. Naast
activiteiten in de eigen organisaties zullen er ook weer workshops georganiseerd worden waar alle kinderen van de diverse
organisaties met elkaar aan zullen deelnemen.
Voor deze workshops zijn we nog op zoek naar ideeën en mensen om ze te geven. Uiteraard hebben we zelf al een lijstje
opgesteld, maar dat is nog lang niet genoeg om alle kinderen te kunnen bedienen. Kunt u zelf een leuke workshop geven,
heeft u leuke ideeën, kent u iemand die dit kan of wilt u gewoon helpen bij een van de workshops die we al hebben bedacht;
geef u dan op bij een van de leerkrachten. U mag overal aan denken; beeldend, muziek, dans, sportief, schrijvend, kokend,
technisch .. etc.
Vooralsnog hebben we 4 data gekozen om uit te kiezen. We bekijken dan op welke data de meeste mensen kunnen helpen
en die gaan het dan worden. Het gaat om de dinsdagen 20 en/of 27 maart en de woensdagen 28 maart en/of 4 april.
Wilt u dus ook direct aangeven op welke dagen u beschikbaar bent?
We hopen op veel aanmeldingen!

Activiteiten die gaan starten
Vanaf morgen gaan er iedere week op vrijdag 2 kinderen uit groep 7/8 voorlezen aan de peuters van de SKRS op de
locatie ‘t Vliegertje.
Vanaf 13 februari start het schoolzwemmen voor de kinderen van groep 3/4. Dit houdt tevens in dat vanaf dan de gymlessen
op de dinsdag en donderdag worden omgedraaid: op dinsdag gaan dan de groepen 5/6 en 7/8 gymmen en op donderdag
gymt dan groep 3/4.
Maandag 12 februari heeft het team studiedag; we bekijken en analyseren dan de citotoets resultaten om daar weer een
passend aanbod voor de leerlingen voor te maken. Dit betekent dat alle leerlingen een extra vrije dag hebben!

Volgende Klieuw
In verband met de voorjaarsvakantie die start op vrijdagmiddag 23 februari komt de volgende Klieuw een weekje later uit,
namelijk op de donderdag ervoor, de 22e.

Wie komen er nieuw bij ons op school:
In de vorige Klieuw ben ik vergeten te melden dat we ook een nieuwe leerling in groep 4 hebben ontvangen … Jelle!
Uiteraard zijn we ook heel blij met jouw komst en we wensen je heel veel plezier bij ons op school!

Wie zijn er de komende drie weken jarig:
De komende twee weken zijn de volgende kinderen jarig:
-

04-02
06-02
13-02
14-02
17-02

Luuk (groep 4) 8 jaar
Sophia (groep 5) 9 jaar
Emre (groep 5) 9 jaar
Sara (groep 5) 9 jaar
Anouk (groep 3) 7 jaar.

Wij wensen jullie alvast een fijne verjaardag!

Wat staat er de komende twee weken te gebeuren:
Maandag 5-2: Jeroen staat in groep 5/6. Groep 1/2 heeft techniekles.
Dinsdag 6-2: VO-gesprekken voor de kinderen van groep 8.
Donderdag 8-2: VO-gesprekken voor de kinderen van groep 8.
Maandag 12-2: studiedag voor het team; alle kinderen hebben vandaag een extra vrije dag!
Donderdag 15-2: Hans niet aanwezig, Tessa staat voor groep 5/6.
Vrijdag 16-2: het eerste rapport gaat mee naar huis.
Maandag 19-2: Jeroen staat in groep 5/6. Groep 3/4 gaat naar de bibliotheek.
Dinsdag 20-2: Imgard voor het laatst bij de kleuters.
Donderdag 22-2: Hans niet aanwezig, Tessa staat voor groep 5/6. De volgende Klieuw komt uit.
Vrijdag 23-2: vanaf 12.30 uur Voorjaarsvakantie!

Namens het gehele team,
met vriendelijke groet,
Monique van Klaveren

