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Aanmelding nieuwe leerlingen

Schoonmaakavond

Woensdag 22 januari werden (nieuwe)
ouders de mogelijkheid geboden kennis te
maken met onze school en een
aanmeldingsformulier mee te nemen. Fijn
dat vele ouders van deze mogelijkheid
gebruik hebben gemaakt en positief zijn
over onze school. Daarnaast willen wij
ouders, waarvan al kinderen bij ons op
school zitten, er op wijzen dat zij een
aanmeldingsformulier bij de directeur of
conciërge kunnen ophalen of deze van
onze website kunnen downloaden.
Aanmeldingsformulieren graag voor de
voorjaarsvakantie inleveren op school.

Op dinsdag 21 januari waren er wederom
veel ouders, vaders(!) en moeders,
aanwezig om de school een goede
schoonmaakbeurt te geven. Fijn om te
zien dat ook bij deze niet leuke werkjes
ouders hun betrokkenheid tonen.
Bedankt!

Staking 30 en 31 januari
Via de mail van vrijdag 17 januari hebben
wij aangegeven hoe wij denken over de
staking van 30 en 31 januari en welke
gevolgen dit heeft voor de leerlingen van
onze school: de groepen 1b, 2, 4 en 7
hebben 31 januari geen school. We
hebben al gehoord dat de meeste
kinderen van deze groepen deze vrije dag
niet vervelend vinden. Hopelijk hebt u,
daar waar nodig, ook een oplossing voor
opvang gevonden.

Studiedag
Op woensdag 12 februari hebben de
kinderen geen school in verband met een
studiedag voor alle leerkrachten. We
gaan nadenken over de wijze waarop we
kinderen meer verantwoordelijk kunnen
maken voor hun eigen ontwikkeling. Hoe
kunnen we ervoor zorgen dat kinderen
meer zicht krijgen op hun kwaliteiten,
waardoor zij zelf ook kunnen meedenken
in wat zij willen leren in een bepaalde
periode en wat zij daarbij nodig hebben?
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Carnaval Alaaf, alaaf, alaaf!!

Op vrijdag 14 februari barst het carnavalsfeest los op de Klim-Op school! Alle kinderen mogen
deze dag verkleed naar school komen. Samen met de kinderen maken wij er op school een
gezellig feestje van.
Prins ? krijgt deze dag om 8.30 uur de schoolsleutel van meneer Henri en zal de proclamatie
voorlezen. Daarna is er een aangepast programma in de groepen. (Spuit)confetti, ploppers en
rook-en stinkbommen zijn niet toegestaan in school en op de speelplaats. Alle kinderen krijgen
als tussendoortje iets lekker van school. Een drinkbeker/fles met wat drinken erin is voor deze
ochtend wel een goed idee, aangezien er veel gedanst wordt en daar krijg je dorst van!
Alle kinderen zijn om 12 uur vrij. Wij hebben er zin in!

Wandel-4-daagse
De data voor de Rijssense avond wandel 4 daagse zijn i.v.m. andere sportactiviteiten gewijzigd.
Deze is nu van 12 tot 15 mei a.s. Helaas valt dit gedeeltelijk samen met het schoolkamp van
groep 8 (11 t/m 13 mei).

Zo welkom
Suus van Eden (groep 1c) heeft op 20 januari een zusje gekregen. Haar naam is Jip. We wensen
Suus, Robert en Suzan heel veel succes en plezier met dit kleine wonder. Van harte
gefeliciteerd!

Voorjaarsvakantie
De voorjaarsvakantie begint voor alle kinderen op vrijdag 14 februari om 12.00 uur. We
verwachten alle kinderen weer op maandag 24 februari op school.

Het volgende Kuierjournaal verschijnt op vrijdag 7 februari
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