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Brandalarm
Maandag 18 januari ging ineens het brandalarm af in het schoolgebouw. Als het
brandalarm afgaat moet iedereen in het gebouw zo snel mogelijk naar buiten.
Jassen en tassen mogen niet worden meegenomen. Als het sein veilig wordt
gegeven gaat iedereen pas weer naar binnen. Eerst alle peuters, dan de kleuters en
vervolgens groep 3,4 en zo verder tot groep 8. Alle kinderen en volwassenen in het
gebouw stonden binnen drie minuten buiten. Dat is heel snel. Gelukkig bleek er niets
ernstigs aan de hand te zijn.
Couscous & kaas
Over ruim een week is het zo ver: de leerlingen van de groepen 4 t/m 8 reizen af
naar het Muziekgebouw aan het IJ om naar de muzikale voorstelling “Couscous &
kaas” te genieten. In de groepen worden op dit moment de voorbereidingen
getroffen om de kinderen nog meer plezier te laten beleven aan de voorstelling. We
reizen met de zogenaamde “cultuurbus”. Deze bussen halen ons op en brengen ons
weer terug zonder extra kosten. Dit uitje is onze school aangeboden door “Hallo
Muziek”. Als u zelf naar de voorstelling wilt komen kijken (ook voor u gratis), kan dat
ook. Het Muziekgebouw aan het IJ vindt u aan de Piet Heinkade op nummer 1. De
cultuurbus is voor de leerlingen en hun begeleiders, als ouder zult u met het
openbaar vervoer, de fiets of ander eigen vervoer moeten komen. De voorstelling
begint om 11.00 uur en is om 12.00 uur afgelopen.
Thema “Beroepen”
Aanstaande maandag is de opening van het thema Beroepen waar we ons de
komende weken mee bezig gaan houden. De kleuters in de groepen 1 en 2 zijn al
van start gegaan met hun restaurant. Daar zijn namelijk al heel veel beroepen te
vinden. Elke groep heeft zo zijn eigen beroep gekozen. U gaat er de komende
weken vast veel over horen van uw kind(eren). De afsluiting zal op donderdag 10
maart plaatsvinden. Over hoe groots dit spektakel zal worden, wordt u tegen die tijd
ingelicht. Het ligt in de bedoeling er weer een gezamenlijke happening van te maken.

Voorlichting CITO en rapporten
Op donderdag 11 februari is voorlichting over de Citotoetsen (en met name de
normering daarvan). Ook wordt er verteld over de veranderingen in het rapport. De
bijeenkomst start om 8.45 uur in de schoolzaal.
Studiedag
Op vrijdag 12 februari is er weer een studiedag voor het gehele team.
Er is die dag geen les voor de leerlingen.
Tandarts
Vanaf 8 februari zal de tandarts enige tijd op school aanwezig zijn. Dit maal niet in
het gebouw, maar op het plein. Er wordt daarvoor een zogenaamde portocabin
geplaatst. Dit is een soort mobiele behandelkamer, waar de tandarts alle benodigde
behandelingen uit kan voeren.
Koekjes eten
In alle klassen is het nieuwe jaar gevierd met een high tea. Veel kinderen hadden
iets lekkers meegenomen om te eten, onze high tea heette “koekjes eten”. In iedere
groep waren ouders om mee te doen. Alle kinderen en ouders hebben het erg naar
hun zin gehad.
Dit jaar willen we natuurlijk na de gezonde lunch, het kerstdiner en het koekjes eten
nog een ouder en kind activiteit regelen. Denkt u met ons mee wat we dan gaan
doen?
Presentatie muziek
Het afgelopen half jaar hebben alle kinderen veel geoefend met de muzieklessen.
Groep 1 tot en met 4 heeft de Da Capo lessen van meester Huub gevolgd. In de
klassen waren de ouders welkom voor de afsluitende les. De afsluitende les was ook
de laatste les met meester Huub. Hartelijk dank meester Huub, voor de fijne lessen.
Inmiddels is de nieuwe ronde Da Capo lessen gestart met juf Mirjam en juf Ilse.
De groepen vijf tot en met 7 hebben ook een afsluiting gehad. In de speelzaal waren
de ouders welkom om naar het concert van hun kind te komen luisteren. Er waren
veel ouders aanwezig. De ouders hebben een geweldige presentatie gezien.
Na volgende week start de nieuwe ronde instrumenten.
De kinderen van groep 8 oefenen op de djembé. Zij hebben in mei een presentatie
voor de ouders.
Team
Marianne Weber is nog ziek. Zij komt voorlopig niet op school. Brenda Roele blijft de
leerkracht op maandag, dinsdag en vrijdag in groep 8. Helaas is het nog niet gelukt
om voor de woensdag en de donderdag een werkbare oplossing te vinden. Deze
week was juf Bianca in de groep. We blijven zoeken naar een vaste vervanger.

Esther Looijen is de komende tijd ook nog ziek. Esther komt binnenkort een uurtje
per week op school. Inmiddels is er voor groep 4/5 een vaste vervanger op
maandag, dinsdag en woensdag. Haar naam is Riecette Soesman.
Met Yvonne van der Meulen gaat het steeds beter. Yvonne is weer op drie dagen
per week op school.
Agenda
maandag 1 februari
maandag 8 februari
vrijdag 12 februari

aftrap thema Beroepen
Couscous & kaas in het Muziekgebouw aan het IJ
tandarts start een nieuwe ronde
studiedag alle kinderen vrij

