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Nieuws van Anke
Beste ouders, verzorgers,
Uitnodiging rapportgesprekken.
Vandaag ontvangt u via uw kind de uitnodiging voor de rapportgesprekken. We zijn blij om u allen weer te
treffen en stil te staan bij het welzijn en de vorderingen van uw kind(eren).
We hebben de tijden, zoals gebruikelijk, zo goed mogelijk op elkaar afgestemd als u voor meerdere kinderen
de gesprekken voert.
De rapporten liggen klaar op de tafels voor de klas. Het is fijn als u eerder komt om het rapport door te lezen
voor u in gesprek gaat met de stamgroepleidster.
Elke ochtend en middag op tijd beginnen
We vinden het heel belangrijk om op tijd te beginnen. De wereld buiten wordt verruild voor de wereld binnen.
Het is voor het kind én de klas én de stamgroepleider belangrijk om elke dag zo optimaal mogelijk te starten.
En dat is dus met zijn allen én op tijd. Hoewel te laat komen een keer kan gebeuren, is het zeer onwenselijk.
Structureel te laat komen kan niet.
Wij willen nogmaals benadrukken dat het op tijd beginnen van de schooldag in het belang is van de kinderen.
Juist het begin is pedagogisch en onderwijskundig een belangrijk moment waar alle kinderen, van kleuters t/m
groep 8 , bij aanwezig horen te zijn.
20 februari oudercafé
Ik heb dit bericht ook verleden week gedeeld met u.
Ik plaatst het nogmaals in deze info om u te helpen herinneren:
Ik wil u vast attenderen op deze datum omdat de avond mede door het bestuur van de school wordt verzorgd.
Dus is het fijn als u tijd vrijmaakt voor deze avond!
Schoolfeest
Let op: het schoolfeest is verplaatst naar 6 april!
Verkleedfeest vrijdag 9 februari
De onder- en middenbouw hebben deze dag een gezamenlijk circuit. In alle klassen zijn leuke activiteiten te
vinden die de kinderen gaan doen.
De kinderen mogen de hele ochtend verkleed naar school. Ze hebben geen pauzehapje nodig.
De kinderen van de tussenbouw mogen de hele dag verkleed komen. In de ochtend heeft Sanneke een
feestelijk circuit klaar gezet in de gymzaal.
Het is dus handig als de kinderen allemaal hun gymschoenen mee hebben.
De kinderen van de bovenbouw hebben aan het einde van de ochtend het circuit in de gymzaal.
Zij mogen hun gymschoenen en verkleedkleren mee naar school nemen.
Voor het feestelijke circuit zullen zij zich omkleden in hun verkleedkleren.
De tussenbouw en de bovenbouw hebben in de middag gewoon de ateliers.
Anke de Graaf
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De agenda
Agenda 2017-2018 – komende weken
Vrijdag 9 februari
Dinsdag 13 februari
Donderdag 15 februari
Vrijdag 16 februari
Dinsdag 20 februari
Donderdag 22 februari
Vrijdag 23 februari
Maandag 23 februari t/m vrijdag 2 maart
Maandag 5 maart
Dinsdag 6 maart
Donderdag 8 maart
Dinsdag 13 maart

Verkleedfeest
Rapporten
Rapporten
Afsluiting ateliers (15.00-15.30 uur)
Oudercafé georganiseerd door het bestuur
Weeksluiting (14.30-15.15 uur)
Studiedag, kinderen zijn vrij
Voorjaarsvakantie
Luizencontrole
Weekopening (8.45-9.15 uur)
Kijkavond TB/BB (17.30-18.30 uur)
Continurooster, les tot 14.15 uur, lunch mee en
lunchen op school

Begeleiders schoolvoetbaltoernooi
De kinderen hebben zich enthousiast ingeschreven. We kunnen dit jaar drie teams formeren. 1 Team jongens
bovenbouw, 1 team meiden bovenbouw en 1 team jongens tussenbouw. Voor het team jongens bovenbouw
heeft een begeleidersduo zich aangemeld, voor het team meiden bovenbouw is ook de begeleiding gevonden,
maar voor het team jongens tussenbouw zijn we nog op zoek naar een begeleider.
Als begeleider overhandigt u een spelerslijst en haalt u de sleutel van de kleedkamer op bij de wedstrijdleiding,
zorgt u ervoor dat het team op tijd aanwezig is bij de wedstrijden, regelt u het wisselen tijdens de wedstrijd en
na de wedstrijd zorgt u ervoor dat alle spullen weer in de tas komen en een vrijwilliger de tenues wast en
levert u de sleutel van de kleedkamer weer in.
Wie maakt het mogelijk dat ook het laatst genoemde team kan worden ingeschreven? U kunt zich tot uiterlijk
vrijdag 9 februari aanmelden via info@startnest.nl.
De data waarop de wedstrijden zijn ingepland zijn:
Woensdag 14 maart 2018
Woensdag 21 maart 2018
Woensdag 28 maart 2018
Vrijdag 6 april 2018

– voorronde vanaf 13:30 – 16:30 uur
– voorronde vanaf 13:30 – 16:30 uur
– voorronde vanaf 13:30 – 16:30 uur
– FINALE – vanaf 19:00 – 20:30 uur. (onder voorbehoud)
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Ateliers
Voor de derde serie ateliers zijn we weer op zoek naar begeleiders en roepen u op om zich aan te melden. De
groepjes voor de begeleiders bestaan uit max. 10 kinderen.
Denk aan een eigen hobby waar u de kinderen kennis mee wilt laten maken. Wellicht bent u een buitenmens,
nu het weer hopelijk wat beter wordt is het mogelijk om ook de buitenruimte te benutten voor leuke en
leerzame activiteiten op sport- of natuurgebied. Activiteiten uit eerdere rondes mogen natuurlijk ook op
herhaling worden aangeboden zodat meer kinderen hiermee kunnen kennismaken.
Door de festiviteiten in de komende periode (schoolfeest en Koningsspelen), studiedagen en vakantie is het
geen aaneengesloten periode.
De data voor serie 3 zijn: 9 maart, 16 mrt, 23 mrt, 13 apr, 20 apr, 18 mei van 14.00 tot 15.00 uur. 18 mei vindt
aansluitend de ateliersluiting plaats van 15.00 tot 15.30 u.
Aanmelden kan via de stamgroepleider of via e-mail: e.postma@startnest.nl

Schoolfruit
Deze week hebben we als schoolfruit:
Ananas
De kleur van de schil zegt niets over de rijpheid; ook een groene ananas kan
goed rijp zijn. Daarom is geur belangrijk; een ananas moet een heerlijke geur
verspreiden. Meer weten? Ook voor een ananassnijder kunt u terecht bij uw
leverancier.
Waarom wordt een appel bruin?
Als je in een appel gebeten hebt, dan krijgt de appel na een tijdje een bruinige
kleur. Hoe komt dat? Bekijk het in de video van Het Klokhuis(duur: 2:23 | 7-12
jaar ). Benieuwd hoe appels worden gekeurd? Lees het hier
Grapefruit
Het klopt dat hij zuur is! En het witte gedeelte en de velletjes bitter zijn. Maar de
grapefruit is goed om je smaak te ontwikkelen. Snijd de grapefruit doormidden,
snijd met een mes langs de membranen en langs de rand. Laat kinderen de
grapefruit uitlepelen (zie video). Na een paar stukjes proeven is de grapefruit fris
en lekker! Lees verder
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Sport- en spelinstuif weer van start
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Alkwin: Day for Change
Oud leerlingen Floris, Kalina en nog drie andere leerlingen
van het Alkwin organiseren een Spooktocht op vrijdag 9
februari.
Zij doen dit voor een schoolproject, voor het vak
economie.
Met deze spooktocht halen zij geld op voor het goede
doel: Day for Change, een organisatie die mensen in
ontwikkelingslanden helpt met het opzetten van een eigen
bedrijf.
Wat houdt de Spooktocht in?
Er zijn verschillende groepen met kinderen die een route
lopen en deze groepen worden begeleid door begeleiders
(leerlingen van het Alkwin Kollege). Tijdens het lopen
worden ze verrast door spoken en andere enge wezens.
Bij het lokaal van Maraboe hangt een intekenlijst.
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