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Kalender januari en februari 2020
22 januari
22 januari
26 januari
6 februari
7 februari
13 februari
18 februari
20 februari
21 februari
2 maart

Kijkochtend nieuwe ouders; 9.30-11.30
Info avond nieuwe ouders; 19.00-20.00
Gezinskerk
Gesprekken adviezen groep 8
Rapport gr 3 t/m 8
Gesprekken groep 1-3-4-5-6-7
Gesprekken groep 1-3-4-5-6-7
Continurooster tot 14.15 uur ivm
Carnavalsviering op school
Carnavalsvakantie
Start school na vakantie

Bericht van de directie
Het team en ik wensen u een heel mooi en gezond 2020 toe!
We hebben zin in het nieuwe jaar.
Zin om samen met de kinderen door te gaan op de ingeslagen weg.
De kinderen werken samen met kinderen uit andere klassen.
Kinderen leren van en met elkaar. Dat vinden wij belangrijk.
Peuters en kleuters ontmoeten elkaar in het gebouw.
Ook in 2020 zullen zij meerdere activiteiten samen oppakken.
Daarnaast bekijken we hoe we de aula zo in kunnen richten,
dat deze geschikt is om samen te kunnen werken.
De bieb mag en moet meer geordend worden en aanspreken.
Dit geldt ook voor de zitplekken en de hoeken die we willen creëren.
Met het team zijn we bezig met het finetunen van schoolafspraken,
zodat we een goed doorlopende leerlijn behouden van groep 1 naar groep 8.
Het praten met en over onderwijs is belangrijk. Het geeft ons energie. We leren van en met elkaar.
We zullen dit in 2020 zeker blijven doen!

Controle luizen
Aanstaande maandagmiddag, 6 januari, is er luizen controle bij de kinderen. Zorg ervoor dat
uw kind makkelijk gecontroleerd kan worden. Dus geen moeilijke kapsels en gel in het haar.

Kledingcontainer
Mogelijk heeft u hem al zien staan; de kledingcontainer. Vanaf heden kunt u kleding die u niet
meer gebruikt in de kledingcontainer kwijt. De opbrengst hiervan kunnen we als school goed
gebruiken voor bijvoorbeeld activiteiten of spullen voor de kinderen. We zullen het hekje om
de school na schooltijd niet op slot doen.

Parro
Binnenkort wordt u door de groepsleerkracht uitgenodigd om deel te nemen aan Parro. De
leerkrachten zullen u middels Parro op de hoogte houden van gebeurtenissen in de groep. Zij
kunnen tekst en foto’s in deze veilige omgeving naar u, als ouders van de groep, sturen. Ook
nodigen zij u via Parro uit om een tijdstip te kiezen voor bijvoorbeeld de 10-minuten
gesprekken.

Gras op het dorpsplein, zandbak school, honden
De dorpsraad heeft ons gevraagd om met het slechte weer geen gebruik te maken van de
grasheuvel op het dorpsplein. Wilt u hier ook rekening mee houden? Overleg dit met uw
kind(eren). Vaak zien wij kinderen fietsen over de grasheuvel.
Het gras moet langer de kans krijgen om goed te groeien.
Met het slechte weer maken we geen gebruik van de zandbak op de speelplaats.
Ook niet voor en na schooltijd.
Honden op het schoolplein zijn niet toegestaan.

Kunstpodium; zin in zang
In de bijlage zit een folder van het kunstpodium.

Gezinskerk: ontmoeting, verdieping, beleving
spel
verwondering
gesprek
stilte
Jong en oud.

Samen binnenstappen in een Bijbels verhaal.

Op een speelse manier wordt het verhaal verteld.

Vragend en verwonderend luisteren en kijken.

Sprekend of in stilte ontdekken.

Ieder op eigen wijze.

Vertrouwd raken met het geheim van ons leven: ‘God met mensen’

“Mozes vlucht door het water”
Zondag 26 januari in het parochiecentrum in Dongen om 10.00 uur
Gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd zijn van harte welkom. Neem gerust
grote en kleine vrienden en vriendinnen mee.

