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Kinderen leren zorg dragen voor hun omgeving.
Als we kinderen leren hoe belangrijk de omgeving is moeten
we ze zelf verantwoordelijk laten zijn voor hun omgeving. Dit
geldt voor school en thuis.
( in kringen wordt hier samen over gesproken)

Kalender 2018-2019
04-02

Studiedag (alle kinderen zijn vrij)

07-02
Kick off Lekker Anders Dag
23 januari t/m 2 februari nationale voorleesdagen
31 januari t/m 6 februari week van de poëzie
07-02
Uitnodiging voor oudergesprekken
12-02
Uiterlijke opgavedatum voor oudergesprekken
Voorleeswedstrijd in de schouwburg
13-02
Kunstenares op school kunstweek
14-02
Kinderen krijgen verslag mee naar huis.
18-02 en 20-02 Oudergesprekken
01-03
Carnavalsviering 13.00 uur tot 15.00 uur
Verjaardagen
21 febr Maike Derks
21 febr Hugo Geurts
26 febr Bas Beumer

7 februari is onze Lekker Anders Dag!
Vandaag hebben alle kinderen ‘Lekker Anders
Dag’-vlaggetjes mee naar huis gekregen als ludieke
reminder. Want volgende week donderdag 7
februari, viert ook onze school dat die speciale
tocht, samen naar school, soms ook ‘lekker anders’

mag. Op het schoolplein hebben we dan een klein
feestje, vlak voor de lessen beginnen (8:15), met
muziek, versiering, een leuke uitdaging voor
iedereen en een gratis kopje koffie (of thee) van
een echte barista!
Ook voor de kinderen hebben we natuurlijk iets
gezonds en lekkers… Dus doe mee en laat zien dat
ook jullie die dag eens lekker anders naar school
komen.
Hoe anders? Iedereen mag het zelf zeggen. Als het
voor jullie gezin maar ànders – en daarmee nog
leuker!- voelt. Kijk ook op www.lekkerandersdag.nl
voor tips en inspiratie hoe je jullie tocht naar school
net iets anders maakt. Daar kun je je, als je wilt, ook
nog opgeven voor de speciale Lekker Anders Dag
Doos, gratis voor iedereen die eigenlijk wel vaker
anders naar school wil komen. Want op elke Lekker
Anders Dag is samen naar school gaan nóg leuker!

Groep 1-2-3
Thema de fiets
Tijdens de afgelopen viering hebben we van alles laten zien
en horen over dit thema. De komende week gaan we het
afsluiten. We brengen woensdag 6 februari een bezoek aan de
fietsenmaker Jacobs in Cuijk. Hij kan ons vast nog meer laten
zien en leren over de fiets. We hebben er zin in. Vervoer is
geregeld. We vertrekken rond 8.50 uur. Het bezoek zal een
klein uurtje duren.
Stage
Esther van Elst loopt stage in onze groep op maandag en
dinsdag vanuit de Gildeopleiding te Venray. Vanaf de
komende week is ze er ook op de woensdagen. We zijn heel
blij met haar hulp en inzet.
Britt Toussaint komt stage lopen op donderdag en vrijdag. Ook
vanuit Gildeopleiding Venray. Sommige kinderen kennen Haar
al. Britt heeft al eens stage gelopen toen ze op de middelbare
school zat. We wensen haar een fijne en leerzame tijd in onze
stamgroep.

Groep 4-5-6
De middenbouw is afgelopen maandag naar de korenmolen in
Oeffelt geweest. We kregen een rondleiding van de
vrijwilligers van de beltmolen “de vooruitgang”. Het was erg
spannend om de smalle, steile trappen te beklimmen om
boven in de molen te komen. Daar zagen we veel
verschillende tandwielen die elkaar in beweging brachten. We
hebben ook gezien hoe het graan gemalen wordt tot meel
voordat de bakker er brood van kan bakken. Het was een
koude, maar erg leerzame middag.
Opknappen schoolplein onderbouw 15 en 16 maart (NL
Doet)
Op vrijdag 15 en zaterdag 16 maart wordt het schoolplein van
de onderbouw opgeknapt. Linda, Petra, Henrieke en Roy zijn
bezig om een plan te maken om het schoolplein groener,
natuurlijker en uitdagender te maken voor de kinderen van de
onderbouw en Klein Geluk. We zitten vol ideeën, maar het
budget is beperkt, dus willen we ook een beroep doen op hulp
van de ouders! Dus reserveer alvast vrijdag 15 en zaterdag 16
maart in je agenda. Kun je helpen om aan materialen (o.a.
beton, houten palen, tractorbanden en graszoden) te komen
of wil je helpen met klussen thuis of ter plaatse, alle hulp in
welkom! We houden jullie op de hoogte.

