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Op dinsdag 6 februari komt de schoolfotograaf. Dit jaar maken wij
foto's met broertjes en zusjes en groepsfoto’s.
Tussen 8.00 en 8.30 uur worden er foto’s gemaakt van broertjes/
zusjes die nog niet op school zitten. De andere foto’s worden onder
schooltijd genomen.

THEEDOEKEN
De laatste tijd is gebleken dat veel kinderen geen theedoek meer mee hebben
tijdens de lunch. Wij willen u vragen hierop te letten en deze wel mee te geven.
Dit ter behoud van het meubilair.

BUITEN AFSCHEID en INGANGEN
OPEN DAG
Woensdag 14 maart
8:30—12:00 en
19:00 tot 20:00

We willen u dringend verzoeken om buiten afscheid te nemen van uw kind en om
daarna niet meer voor de ramen te zwaaien.
Daarnaast is het van belang dat alle kinderen pas om 8.20 uur via de juiste deur
naar binnen gaan. Dit om een goede doorstroming in de school te krijgen.
Groep 3/4/5 via de deur bij groep 3.
Groep 5/6/7/8 via de deur aan de Kievitsstraat.

SCHOOLREIZEN
Groep 1 en 2 gaan op donderdag 5 juli naar de Morskieft in Reutum.

RAPPORT EN
CONTACTAVONDEN
Op maandag 12, dinsdag
13 en woensdag 14 maart
zijn de contactavonden. Op
donderdag 15 maart gaat
het rapport mee.
Er is geen contactavond
voor groep 8! Zij hebben
adviesgesprekken. U
ontvangt hier t.z.t.
nader bericht over.

Kosten 20 euro
Groep 3 en 4 gaan op dinsdag 3 juli naar De Waarbeek in Hengelo.
Kosten 23 euro
Groep 5 en 6 gaan op dinsdag 3 juli naar Avonturenpark Hellendoorn.
Kosten 28 euro
Groep 8 gaat maandag 23 april t/m woensdag 25 april naar de Langenberg in
Rijssen
Kosten 60 euro
Voor de kosten van de schoolreizen ontvangt u een factuur.
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PLAYBACKSHOW
Op vrijdag 23 februari is er een playbackshow voor de groepen 1 t/m 8.
Kinderen die willen deelnemen geven zich op bij de eigen leerkracht.
Wij werken in twee groepen. Eerst is er een ronde voor groep 1 t/m 4, daarna voor
groep 5 t/m 8.
De kinderen oefenen thuis.

VERKLEEDFEEST
Op vrijdag 23 februari mogen de leerlingen van groep 1 en 2 die dat leuk vinden
verkleed op school komen. Die dag is er het “verkleedfeest”. Er is geen thema aan
verbonden.

TEAMPLAY
In januari zijn we gestart met Teamplay. Dit is voor kinderen van de basisschool die
moeite hebben met het vinden van aansluiting in spelsituaties (zowel op school als
thuis). Binnen een groep van 6 tot 10 kinderen wordt, onder begeleiding van de
kinderfysiotherapeut en psychomotorisch therapeut, het samen bewegen ingezet om
sociale vaardigheden te vergroten en de motorische ontwikkeling te stimuleren. Wij
zijn verheugd dat wij dit aan ons aanbod toe kunnen voegen. Het sluit prima aan bij
de Kindercoaching (juf Martine en juf Arjanneke) en PBS (positive behavior support)
traject.
Teamplay vindt na schooltijd plaats op donderdag van 14.30 tot 15.30 uur. Voor
verdere informatie kunt u terecht bij onze intern begeleider, Ellen Kok.

PEUTER EN KLEUTERSPEELPLEK
Aan de kant van het kleuterplein wordt op dit moment hard gewerkt. Tussen
Kinderdagverblijf de Whee, de Albatros en ons kleuterplein wordt op dit moment een
speelplek gemaakt voor peuters en kleuters. De nadruk ligt hier op “natuurlijk”
spelen. De peuters van het Kinderdagverblijf zullen er in principe het meest gebruik
van maken. Het terrein is voor ons toegankelijk en we zullen er ongetwijfeld lekker
gaan spelen. Op die manier creëren we verbinding met het Kinderdagverblijf en daar
zijn we heel erg blij mee! Dit is mogelijk gemaakt door onderlinge samenwerking.
Wij, de Albatros en het Kinderdagverblijf hebben samen besloten om dit te
realiseren.
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BELANGRIJKE DATA FEBR EN MAART
Dinsdag 6 februari

Schoolfotograaf

Donderdag 8 februari

Groep 3/4 voorstelling Reggehof

Zaterdag 10 februari

Oud papier

Donderdag 22 februari

Groep 3/4 activiteit Doesgoor

Vrijdag 23 februari

Playbackshow groep 1 t/m 8
Verkleedfeest groep 1/2

Maandag 26 februari
t/m

Voorjaarsvakantie

Vrijdag 2 maart
Maandag 5 maart

STUDIEDAG—alle leerlingen vrij

Zaterdag 10 maart

Oud papier

Maandag 12 maart

Contactavond

Dinsdag 13 maart

Contactavond

Woensdag 14 maart

Contactavond

WOENSDAG 14 MAART

OPEN DAG

Donderdag 15 maart

Rapport 1 mee

Maandag 26 maart

Groep 8 naar Westerbork

BELANGRIJKE DATA TM ZOMER
Donderdag 29 maart

Paasviering

Dinsdag 17, woensdag 18

CITO Eindtoets groep 8

En donderdag 19 april
Vrijdag 20 april

Koningsspelen (op ‘t Doesgoor),
12:00 uur vrij

Maandag 23 t/m woensdag

Kamp groep 8

25 april
Dinsdag 29 mei t/m vrijdag

Avondvierdaagse

1 juni

Er kunnen nog data bij
komen en door
(onvoorziene)
omstandigheden wijzigen.
Op de maandelijkse
nieuwsbrief staan altijd de
belangrijkste data
(nogmaals) genoemd!

Donderdag 21 juni

Voorstelling Schoolfeest

Zaterdag 23 juni

Kinderoptocht Schoolfeest

Dinsdag 3 juli

Schoolreizen groep 3/4 en 5/6

Donderdag 5 juli

Schoolreis groep 1/2

Donderdag 5 juli

Rapport 2 mee

Maandag 9 juli en

Contactavonden (op afspraak)

dinsdag 10 juli
Maandag 16 juli

Wisselmiddag—Kennismaken nieuwe groep(en)

Woensdag 18 juli

Musical groep 8

Vrijdag 20 juli

Laatste schooldag, 12:00 uur vrij

