Nieuwsbrief
ALGEMEEN
Toetsweken
Tot aan de voorjaarsvakantie maken de kinderen de citotoetsen. Zou u er rekening mee
willen houden tijdens deze weken geen (medische) afspraken voor uw kind onder
schooltijd te plannen? Alvast bedankt daarvoor!

Schoolfruit
De kinderen krijgen komende week peer, sinaasappel en meloen.
HERHALING: Wijziging data Studiedag april en Koningsspelen april!
De data van de studiedag en de Koningsspelen in april zijn gewijzigd. Deze wisselen van
datum. De nieuwe data zijn:
 Woensdag 10 april: Koningsspelen (leerlingen op school)
 Vrijdag 12 april: Studiedag (leerlingen vrij)

WEST
AANKONDIGING SPONSORLOOP 2019
Op woensdag 13 maart 2019 gaan we weer een sponsorloop houden. Het is alweer twee
jaar geleden dat we dat voor het laatst gedaan hebben. Tijd om weer voor onze
medemensen en onszelf in beweging te komen.
De opbrengst van de sponsorloop zal voor de helft bestemd zijn voor onze eigen school.
De andere helft van de opbrengst zal dit jaar overgemaakt worden aan het KWF
(Koningin Wilhelmina Fonds). Deze organisatie houdt zich onder andere bezig met
onderzoek naar de oorzaken van kanker, maar ook naar medicijnen, ondersteuning van
de patiënten en het organiseren van voorlichting. Graag verwijzen we naar de website
van de KWF www.kwf.nl voor meer informatie.
Samen met leden van de OR van onze school is een clubje van kinderen uit groep 8 bezig
om de organisatie van de sponsorloop op zich te nemen. Vandaag in de nieuwsbrief een
aankondiging dat de sponsorloop er aan komt. Vanaf 23 februari zullen de kinderen in de
verschillende groepen merken wat er gaat gebeuren. Zij zullen worden geïnformeerd
over de sponsorloop, de manier van sponsors zoeken en de manier waarop het geld op
school komt.
Uiteraard hopen we veel geld op te halen. Het geld zal voor de helft aan de kinderen van
school worden besteed. We houden u uiteraard op de hoogte van deze besteding. Het
belangrijkst echter vinden we dat er flink wat geld naar het KWF gaat. Wij komen in
beweging voor anderen. Dat voelt toch goed!
U hoort nog van ons!
De voorbereidingsgroep

Monsters gemaakt door groep 1/ 2 West bij Kunst Form:

West: Lucas, Dimitry, Isabella, Adam Nassim, Kumara, Elin
Oost: Merel, Emma, Saif Ullah, Sanae, Kyana, Jelani, Esther, Piet, Zoë

Beide locaties
Januari
21 januari t/m 1 februari: Citotoetsen
Vrijdag 25 januari: Rapporten kleuters mee naar huis
Maandag 28 t/m woensdag 30 januari: Rapportgesprekken kleuters
Dinsdag 29 januari: Swimming’s Cool groepen 5/6
Februari
Dinsdag 5 februari: Ateliers
Dinsdag 5 februari: Swimming’s Cool groepen 3/4
Dinsdag 5 februari: Inloopspreekuur GGD en CJG
Dinsdag 12 februari: Ateliers
Woensdag 13 februari: Verkleedfeest / Meesters- en juffendag
18 t/m 22 februari: Voorjaarsvakantie
Maandag 25 februari: Studiedag hele school – leerlingen vrij
Dinsdag 26 februari: Ateliers
Dinsdag 26 februari: Hoofdluiscontrole
GEWIJZIGD:
Woensdag 10 april: Koningsspelen
Vrijdag 12 april: Studiedag – leerlingen vrij

