Vrijdag 21 januari 2022

Week 3

Agenda
Datum

Omschrijving

Donderdag 3 februari

Ouderavond klas 3-4

Zaterdag 5 februari

Klusdag

Maandag 7 februari

Bosdag klas 1-2

Dinsdag 8 februari

Ouderavond klas 1-2

Donderdag 17 februari

Juffie Sophie jarig

Vrijdag 25 februari

Verkleedfeest

Week 9

Voorjaarsvakantie

Opmerkingen

Van 9:00-13:00
(in plaats van 15 jan.)

Verjaardag juffie Inge
Dinsdag was juffie
Inge jarig. Wat is
ze verwend door
het team en de
kinderen.
Het is iedere dag
voor haar weer een
feestje om voor
deze fijne club
leerkrachten en
kinderen te mogen
werken.

Klassenouderoverleg
Donderdag heeft het klassenouderoverleg weer plaatsgevonden. De verschillende
klassenouders hebben dan de gelegenheid om samen met Inge alle lopende zaken en
eventuele vragen door te nemen. Heb je zelf punten om te bespreken, neem dan
contact op met je klassenouder. Dit wordt dan meegenomen naar een volgend
overleg.

Wisselende leerkrachten klas 3-4
Door de quarantaine van juffie Marijt heeft klas 3-4 de afgelopen week veel
verschillende gezichten voor de klas gehad. Dit vergt natuurlijk nogal wat van
hun aanpassingsvermogen. Toch zijn we heel blij dat we de klas niet naar huis
hebben hoeven sturen.
Vrijdag heeft juffie
Inge de klas les
gegeven.
We zijn heel blij met
stagiar Julian, die ook
al regelmatig zelf
lesgeeft.
Zo deed hij vanochtend
een dapperheidsoefening
met de groep. Een
moedige leerling kreeg
een blinddoek voor en
werd door de groep
begeleid naar een kaars
die hij vervolgens uit
moest blazen.

Antroposofische bibliotheek voor ouders
Nog een projectje van stagiair Julian: In het halletje van de school staat sinds
deze week een tafel met interessante boeken met een vaak antroposofische inslag
voor de ouders. Jullie zijn vrij om er een (of meerderden) te komen lenen. Graag
even je naam en de titel van het boek noteren.

Meester Meindert
Oei, wat was het kleuterplein vies geworden van al het zand. Meester Meindert heeft
vanochtend alles weer aangeveegd. Dat scheelde hem een jas! Hij is echt onmisbaar
voor alle klusjes in en om de school.

Kleuters
Wat zijn we blij met het nieuwe
kastje boven het fornuis in ons
roze huis. Dankjewel meester
Meindert! Dat heb je heel mooi
gedaan.

Een engeltje in
een doosje…

Al knutselend komen wij
steeds meer in winterse
sferen.

Na vandaag de driekoningenperiode te hebben
afgerond, hebben we samen Koning Winter op
onze jaartafel verwelkomd.

