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Wat hebben we een mazzel gehad deze voorjaarsvakantie. Prachtig maar koud
weer; het leek wel wintersport in eigen land. Fijn om al die frisse snoetjes hier
afgelopen dinsdag weer in de school te zien. En ook best fijn dat het voorjaar
nu echt voor de deur staat!
Welkom in groep 1
Emily Mulder
Glimlachjes
Tijdens de eet-en drinkpauze zei een meisje enthousiast:
”Juf, mijn rietje past precies in mijn gaatje.” Toen bleek dat zij was begonnen
met wisselen en één van haar ondertanden was eruit.
Toen er een poosje geleden natte sneeuw viel buiten, reageerde een kind
teleurgesteld: ”Ah dit is watersneeuw.”
Een meisje had hulp nodig bij het aan-en uittrekken van haar nieuwe
(skinny)spijkerbroek.
Toen juf zei dat het altijd lastig was om een nieuwe broek aan te trekken zei
ze: ”Ja maar deze broek is ook zo spijkerig.”
Staking
Op woensdag 14 maart zullen de scholen van OPO IJmond opnieuw
deelnemen aan de stakingsactie voor het Primair Onderwijs. Wij willen er
alles aan doen om goed onderwijs en voldoende goede leerkrachten te
garanderen voor de toekomst. De school blijft op 14 maart gesloten.
Als de opvang van uw kind een probleem is kunt u nog contact opnemen
met Partou voor een dag betaalde opvang; Thérèse de Beurs 06-52 75 77
07 of therese.debeurs@partou.nl
Inspectie
Aanstaande dinsdag zal de Inspecteur van het Onderwijs weer een bezoek
brengen aan onze school. Deze keer worden onze didactische kwaliteiten
in de klas bestudeerd op locatie Oost. Een klein beetje spannend dus
maar we hebben er alle vertrouwen in; we hebben de afgelopen jaren
veel aandacht besteed aan het optimaliseren van de didactiek en
afspraken over uitgestelde aandacht, zelfstandig werk en betrokkenheid
van alle leerlingen. Met de kanjers die wij voor de klas hebben staan gaan
we de Inspecteur blij verrassen!

Rapporten
Vandaag krijgen de kinderen van groep 3 t/m 8 hun rapport mee naar huis. Volgende week
vinden weer de 10-minuten gesprekken plaats. U heeft daarvoor een afspraak kunnen
maken met de leerkracht van uw kind.
Verkeer
De werkgroep van ouders en teamleden maakt zich sterk voor een veilige verkeerssituatie
rondom het Koningsplein. Er zijn nog geen ongelukken gebeurd maar dat scheelde in enkele
gevallen maar een haar. Inmiddels zijn raadsleden ingeschakeld en ook de media zijn
betrokken. Binnenkort zal er ook in de IJmuider Courant een stuk hierover verschijnen.
Voorlopig is de situatie nog erg onoverzichtelijk en vragen wij u stapvoets te rijden langs
het plein en bij voorkeur te parkeren aan de Kanaalstraat!

Save the date! Vrijdag 20 april OuderBedankAvond!

BAG2SCHOOL
Op maandag 19 maart a.s. worden de ingezamelde zakken weer opgehaald. Heeft u nog
spullen staan die u wilt doneren? U kunt deze dan uiterlijk vrijdag 16 maart a.s. inleveren.
Zoals altijd kunt u elke vrijdag uw dichtgeknoopte zakken met kleding, schoenen, dekens,
hoeden etc. inleveren bij ons. De zakken kunt u rechts naast de schuur neerzetten dan
zorgen wij ervoor dat ze op de juiste plek terechtkomen. Zodat we nog steeds kunnen
sparen voor onze kinderen om bijvoorbeeld buitenspeelgoed, spelletjes , hesjes voor
uitstapjes etc. te kunnen kopen.
Dank u wel namens de Ouderraad
Schoolkampbetaling
Wilt u er om denken om het schoolkamp te betalen, als u dat nog niet gedaan heeft?
€ 100,-(of in delen) NL48 RABO 0383 6589 26 o.v.v. schoolkamp en voor en achternaam
van uw kind.

Omar, Larissa, Kumara, Amir

MAART
Vrijdag 9 maart: rapporten mee
Dinsdag 13 maart: Swimming’s Cool gr 5 t/m 8
Maandag 12 t/m vrijdag 16 maart: rapportgesprekken
Maandag 19 maart: Start schoolvoetbal
Maandag 19 maart: OR vergadering
Dinsdag 20 maart: Atelier 1
Dinsdag 27 maart: Atelier 2
Donderdag 29 maart: Paasviering
Vrijdag 30 maart: Goede vrijdag géén school
Maandag 2 april: 2e paasdag géén school

