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___________________________________________________________________________
Nieuws van Anke
Beste ouders, verzorgers,
Vandaag en donderdag heeft u weer gesprekken met de stamgroepleider van uw zoon of dochter.
Voorafgaand aan deze gesprekken kunt u het rapport van uw kind lezen.
We hebben deze rapporten, net zoals de vorige keer, bij de ingang van de school verzameld op een tafel. In dit
geval zal Tjeerd, onze conciërge, u het rapport van uw zoon of dochter overhandigen. (Dit mede in het kader
van de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming)).
Expressielessen
Bianca, onze vakleerkracht expressie heeft de afgelopen weken haar lokaal ingericht en alle aanwezige
expressie materialen in school geordend. Zij is vandaag gestart met de lessen. De groepen van de bovenbouw
en de tussenbouw zijn bij haar elk drie kwartier aan het werk.
Donderdag zijn de midden- en onderbouw aan de beurt.
Een impressie van de expressie:

Raadpleging schooltijden
In een van de vorige info’s heb ik ook al aangegeven dat we de keuze voor de schooltijden voor volgend
schooljaar nog niet rond hebben. De schooltijdenverandering vraagt de instemming van de MR.
Er is echter op dit moment een vertragende factor geslopen in de besluitvorming over de schooltijden.
Door onze fusie zijn de MR leden Ron Andriessen (ouders) en Tanja Wijnands (personeelsgeleding)
toegetreden tot de GMR. Daardoor moeten we binnenkort verkiezingen organiseren voor het weer op sterkte
brengen van onze MR.
Mijn streven is om kort na de krokusvakantie de keuze voor de schooltijden voor volgend jaar met u te delen.
Rest mij nog u een fijne (vakantie) week te wensen.
Na vrijdagmiddag 15.30 uur (of 12.00 uur voor groep 1 t/m 4) hebben alle kinderen vakantie en we starten
weer op maandag 25 februari.
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Materiaal verzamelen voor expressievak
Beste ouders, voor het expressievak wil ik graag o.a. met kosteloos materiaal gaan werken. Zou u misschien
willen kijken of u onderstaande dingen zou kunnen sparen voor ons en op school willen inleveren?














(conserven) blikjes
kroonkurken
(metalen) flesdopjes
dekseltjes
jampotjes
dopjes kunststof (van
flessen, drinkpakken
enz.)
gekleurd
elektriciteitsdraad
netjes van
sinaasappels/uien enz.
veertjes
knikkers
kralen
(glazen) steentjes
kunststof flesjes en
potjes

















oude tandenborstels
binnenband fiets
yoghurt emmertjes
ritsen
knopen
schelpen
bamboestokjes
eikels
kastanjes
naaigerei
oude overhemden (voor
schortjes)
kantjes
bierviltjes
deksels van emmers
enz.
kranten








glossy tijdschriften met
veel foto’s/plaatjes
(denk aan bijv.
Happynez, flow, ouders
van nu, Elle, Puur,
National Geographic ,
De tuin, J/M, Groei en
bloei, Zoom.nl, Focus,
Snoeks, Linda, Tina enz.)
postzegels
hout om mee te
knutselen
oude (kinder/kook)boeken met
harde kaft
postcodeloterij agenda’s
enz. (minimaal 15 x 21
cm; niet te dik)

Alvast hartelijk bedankt
Bianca
Gevonden voorwerpen:
Zit hier iets tussen wat van uw kind is:
- Wilt u dat dan meenemen?
Met hartelijke groeten,
Anke de Graaf
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De agenda
Agenda 2018-2019 – komende weken
Dinsdag 12 februari
Rapporten
Woensdag 13 februari
Plasticsoep project
Donderdag 14 februari (14:30-15:15 uur)
Themasluiting
Donderdag 14 februari
Rapporten
Maandag 18 februari t/m vrijdag 22 februari
Voorjaarsvakantie
Maandag 25 februari
Luizencontrole
Dinsdag 26 februari (8:45-9:15 uur)
Themaopening Techniek
Vrijdag 1 maart
Verkleedfeest
Donderdag 7 maart
Kijkavond tussen- en bovenbouw
Woensdag 20 maart (8:45-10:00 uur)
Oudercafé
Donderdag 21 maart (14:30-15:15 uur)
Thema sluiting
Donderdag 21 maart
Kijkavond middenbouw
Maandag 25 maart (8:45-9:15 uur)
Themaopening feesten

Vakantierooster 2019-2020
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie
Extra meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

ma
ma
ma
vr
ma
ma
do
ma
ma

21/10/2019
23/12/2019
17/02/2020
10/04/2020
27/04/2020
04/05/2020
21/05/2020
01/06/2020
06/07/2020

t/m vr 25/10/2019
t/m vr 03/01/2020
t/m vr 21/02/2020
t/m ma 13/04/2020
t/m vr 01/05/2020
t/m vr 08/05/2020
t/m vr 22/05/2020
t/m vr 14/08/2020
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Ateliers
Na de laatste bijeenkomst van aankomende vrijdagmiddag nodigen we u graag uit voor de presentatie van
onze resultaten. Dit keer hebben de kinderen kunnen kiezen uit: voetbal, borduren, drama, haken, bronzen
beelden maken, tekentechnieken, proefjeslab, Kunst kijken-Kunst maken en EHBO. De verschillende groepjes
maken voor u een tentoonstelling of presenteren wat ze hebben gemaakt/geleerd aan u op het toneel in de
aula. U bent van harte welkom op 15 februari vanaf 15.00 uur.
Een week na de voorjaarsvakantie willen we graag een derde serie ateliers starten. We kijken daar allemaal
halsreikend naar uit. In de tweede serie was het net aan te doen, hoewel we grotere groepen moesten maken.
Heel fijn was het dat ouders zich hebben aangeboden om te helpen. Dat maakt een groot verschil!. We zijn dus
weer op zoek naar ouders die ons willen helpen. Hiermee maakt u het voor de kinderen mogelijk om een echte
keuze vanuit hun interesse te maken. Als ouder heeft u dan maximaal 10 kinderen onder uw hoede. Het
voorjaar komt er weer aan dus kunnen er ook buitenactiviteiten worden georganiseerd. Misschien iets met
fotograferen of vogels leren herkennen en bekijken. Een andere activiteit die al langer op het verlanglijstje van
de kinderen staat is iets met programmeren. Wie weet, zomaar ideetjes waar u mee uit de voeten kunt.
Natuurlijk mogen ateliers die al eerder aan bod zijn geweest best nog een keer worden uitgevoerd
(striptekenen, schoolkrant maken, circus, koken, schilderen op nummer, vreemde taal leren, dans, enz., enz.).
Ik hoop dat we veel aanmeldingen zullen ontvangen via e.postma@startnest.nl. Dit kan t/m donderdag 28
februari. Dat geeft ons de ruimte om e.e.a. te organiseren.
De data voor de derde serie zijn: 8 mrt, 15 mrt, 22 mrt, 29 mrt, 12 apr en 10 mei. De tijd is van 14.00 u tot
15.00 u. Op 10 mei is aansluitend de afsluitende presentatie.

Oproep voor materiaal
Voor een activiteit tijdens het verkleedfeest (1 maart) zoeken we 10 blikken van hetzelfde formaat. Als je dat
voor ons hebt wil je dat dan laten weten aan Chantal: c.pronk@startnest.nl.

Pagina 4 van 4

