Nieuwsbrief februari 2018

Jaargang 27

Nummer 6

De komende maand:
Agenda
1 februari 2018
6 februari 2018

vrijdag 9 februari 2018
Directie afwezig i.v.m. studie tweedaagse
afwezig i.v.m. studie tweedaagse
Introductieles houtblaasinstrumenten door Rieke
Wissink voor gr. 4 t/m 7 Wissink voor gr. 4 t/m 7

8 februari 2018

Spelletjesmiddag voor de kleuters

8 februari 2018

Meester Marco, juf Nisha en juf Marlon afwezig
i.v.m. IPON beurs Utrecht

9 februari 2018

Kunstuitleen voor groep 3, 10.30 uur

9 februari 2018

ANWB Streetwise. Groep 7 en 8 denk aan je fiets!

13 februari 2018

Kindercarnaval: er is geen overblijfmogelijkheid
deze dag. De groepen 3 t/m 8 verwachten we
op 13.30 uur mooi verkleed bij Brockie en zij
vieren feest tot 15.30 uur.
De groepen 1 en 2 verwachten we om 13.15 uur
ook mooi verkleed op school en vieren feest tot
15.15 uur.

15 februari 2018

Studiemiddag team. De kinderen hebben om
12:00 uur vrij team.

20 februari 2018

Introductieles koperblaasinstrumenten door Peter
Wissink voor groep 4 t/m 7

20 februari 2018

MR- vergadering 19:30 uur

26 februari 2018

t/m 2 maart voorjaarsvakantie

5 maart 2018

Kleutergroepen hebben openingsfeestje van…

5 maart 2018

Screening groep 2 door schoolverpleegkundige

6 maart 2018

Rapportgesprekken

8 maart 2018

Kunstuitleen voor groep 4

8 maart 2018

Screening groep 2 door schoolverpleegkundige

8 maart 2018

Kinderforum

8 maart 2018

Rapportgesprekken

De meest recente nieuwsberichten worden gepubliceerd in de rubriek
‘Laatste nieuws’ op de website!

ANWB Streetwise
dinsdag 13 februari 2018
Carnavalsfeest
maandag 26 februari 2018
Voorjaarsvakantie

Brigadiers
gezocht!
Verderop in de nieuwsbrief
een dringende oproep voor
verkeersbrigadiers…
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9 maart 2018

De school wordt versierd in thema Lente

9 maart 2018

1e rapport gaat mee naar huis

13 maart 2018

Continurooster tot 14.15

13 maart 2018

20:00 uur vergadering Ouderraad

schooljaar 2017-2018

Juf Marjolein geeft Engelse les met High Tea!

De high Tea was een groot succes!
‘Super juffie’ Marjolein was onlangs geslaagd voor een opleiding
Gezinscoach. Dus vandaar een extra gezellige middag in groep
7B. Iedereen nam wat lekkers mee.

Vakantierooster

Brigadiers gezocht!
Door omstandigheden moesten 2 brigadiers stoppen. Wij kunnen
dus echt nieuwe mensen gebruiken die willen helpen om de
kinderen veilig over te zetten.
Meld u aan bij de verkeersouder Ingrid Westen of Martine Peeze
of via school.

De meest recente nieuwsberichten worden gepubliceerd in de rubriek
‘Laatste nieuws’ op de website!
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Geboren!
Maandag 22 januari is Liv geboren,
de dochter van juf Sharon en Bas
Busscher.
Vader, moeder en dochter maken
het goed.
Vader Bas kwam de kinderen al
verrassen met een traktatie. De
groep had al een heerlijke beschuit
gemaakt om thuis op te hangen in
de kinderkamer. Wilt u misschien een kaartje sturen, dan is het
adres: Familie Busscher, Oldenzaalseweg 110, 7666 LH Fleringen.

Rapportavonden
De rapportgesprekken
worden gehouden op
dinsdag 6 en donderdag 8
maart.
Wanneer u één van beide
avonden verhinderd bent,
wilt u dat dan doorgeven
voor uiterlijk 15 februari?

ANWB Streetwise komt op bezoek!!
Ook wij als school voelen ons verantwoordelijk voor de
verkeersveiligheid van uw kind. Daarom hebben wij ANWB
Streetwise uitgenodigd om op 9 februari naar onze school te
komen.
Streetwise is een praktisch, maar ook leuk, leerzaam en
uitdagend verkeersprogramma voor alle leerlingen van de
basisschool. Professionele instructeurs komen een ochtend naar
de school en geven verkeerstrainingen op maat. Met speciaal
ontwikkelde lesmaterialen zoals electro- en rijlesauto´s,
zebrapaden, verkeerslichten, opblaasbare auto's en een
fietsparcours wordt de praktijk zo veel mogelijk nagebootst.
De vier onderdelen zijn:
•
Voor groep 2 ‘Toet toet’: Een speelse introductie op
gevaarherkenning, herkennen van verkeersgeluiden, veilig
oversteken, gebruik van autogordel en autostoel.
De meest recente nieuwsberichten worden gepubliceerd in de rubriek
‘Laatste nieuws’ op de website!
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•
Voor groep 3 en 4 ‘Blik en klik’: Verdere behandeling van
gevaarherkenning, veilig oversteken en de noodzaak van
gebruik van de autogordel in een autostoel.
•
Voor groep 5 en 6 ‘Hallo auto’: Invloed van
reactiesnelheid, inschatten van de remweg van een auto en het
juiste gebruik van een veiligheidsgordel.
•
Voor groep 7 en 8 ‘Trapvaardig’: Gevaarherkenning,
fietsvaardigheden en fietsbeheersing.
Wilt u zien hoe Streetwise in de praktijk gaat? Klik dan op
onderstaande link en bekijk het filmpje op de site.
http://www.anwb.nl/streetwise

Volgende maand …
dinsdag 6 maart 2018

We gaan er samen met de kinderen een leerzame maar vooral
gezellige dag van maken!!

en 8 maart rapportavonden
dinsdag 13 maart 2018

Verkiezing kleuterprins en Kleuterprinses 2018
Eindelijk was het 18 januari 2018: de verkiezing van kleuterprins
en kleuterprinses van dit carnavalsjaar. De kinderen van de
groepen 2 hadden enkele dagen van tevoren gehoord dat zij
dit jaar aan de beurt waren.

Continurooster

Met alle kinderen uit groep 1 en 2 zaten we in de grote hal.
Nadat juf Judith kort had verteld wat er ging gebeuren, kon het
zoeken naar de Krelis en het Kroontje beginnen.
Juf Kim verstopte de Krelis ergens in de lege school en het
zoeken van de jongens kon beginnen…… We moesten eventjes
wachten totdat de Krelis werd
gevonden door Thijn Marrink,
de nieuwe kleuterprins!
Daarna werd het Kroontje door
juf Judith Kuipers verstopt. Na
een lastige speurtocht werd het
Kroontje uiteindelijk gevonden
door onze nieuwe
kleuterprinses: Lieve van
Hemert!

De meest recente nieuwsberichten worden gepubliceerd in de rubriek
‘Laatste nieuws’ op de website!
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Verkiezing prins-prinses 2018
Op donderdag 18 januari zijn prins Wout en prinses Bibi gekozen
om als prinsenpaar voor te gaan bij het komende carnaval.
Tijdens een gezellige middag bij Brockie kwamen eerst (oud)
prins Luuk Slot en (oud) prinses Famke Bonthuis op het podium.
Ze vertelden dat ze een grandioos carnavalsjaar gehad
hadden.
Nadat alle prinsenkleding afgedaan was, wensten ze het nieuwe
prinsenpaar alvast heel veel plezier.
Na een spetterend dansje van groep 8 o.l.v. Carly Besselink
stond het nieuwe prinsenpaar klaar. Ze waren erg blij met deze
nieuwe functie en hebben er heel veel zin. Gefeliciteerd prins
Wout en prinses Bibi.
Clown Carlo was aanwezig voor de vrolijke noot.

De meest recente nieuwsberichten worden gepubliceerd in de rubriek
‘Laatste nieuws’ op de website!
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Schoolfotograaf
Op 19 maart komt de schoolfotograaf alle kinderen weer
fotograferen. In de volgende nieuwsbrief krijgt u meer info.

Kinderforum
De besproken punten in het kinderforum waren de wensen van
de kinderen n.a.v. de opbrengst van de kerstmarkt.
Iedere groep heeft 40 euro te besteden. Waar dat geld naartoe
gaat, melden we in de volgende nieuwsbrief.

Koningsspelen
Tot onze verrassing ontvingen we deze week bericht dat de
koningsspelen op 20 april worden gehouden i.p.v. donderdag 26
april. Dit is een vrijdag. Hierdoor zijn de spelactiviteiten voor de
groepen 2 t/m 8. Nadere informatie ontvangt u in de nieuwsbrief
van maart.

Carnaval 2018
Op dinsdagmiddag 13 februari vieren groep 3 t/m 8 carnaval bij
Brockie en de groepen 1 en 2 vieren het op school.
De groepen 1 en 2 worden om 13.15 uur verkleed op school
verwacht en kunnen om 15.15 uur op school opgehaald
worden.
De kinderen uit groep 3 t/m 8 worden om 13.30 uur verkleed bij
Brockie verwacht en kunnen na afloop om 15.30 uur daar weer
opgehaald worden.

10- minutengesprekken en ouder + kindgesprekken
In de groepen 1 t/m 7 worden de 10- minuten gesprekken
gehouden op dinsdag 6 en donderdag 9 maart. Wanneer u één
van deze avonden echt niet kunt, wilt u dit dan doorgeven via
info@stephanus.nl vóór vrijdag 15 februari?
Doordat de gesprekken vanuit het administratiesysteem worden
ingepland, kan geen rekening worden gehouden met
voorkeurstijden.
In groep 8 vinden ouder- en kindgesprekken plaats. Deze
gesprekken duren 15 minuten.
Wanneer u bij de gesprekken wat eerder op school komt, dan
kunt u het rapport, de schriften en/of toetsen van uw kind vooraf
inzien.
Deze liggen klaar bij het lokaal van uw kind.
De meest recente nieuwsberichten worden gepubliceerd in de rubriek
‘Laatste nieuws’ op de website!
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