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Nieuwsbrief
Podium

Melkpakken

In de voorjaarsvakantie wordt ons podium

Voor het circuit zijn wij op zoek naar lege,

verbouwd. We gaan ons podium zo

schone pakken melk/ vla/ yoghurt mee. U

vormgeven, dat we de ruimte ook als stilte

kunt ze inleveren bij juf Stieneke.

ruimte in kunnen zetten op het moment dat
we hem niet als podium gebruiken. Kinderen
zouden hier in kleine groepjes zelfstandig

Hand, voet en mondziekte

kunnen werken.

Er zijn kinderen van school, die de hand, voet
en mondziekte hebben gekregen. In de

Digitale schoolkrant

bijlage vindt u meer informatie over deze
ziekte.

Deze keer een mooie bijdrage van groep 3A
over het werken in groep 3.

Als een kind met deze ziekte zich goed voelt
dan kan het gewoon naar school. Het kind is
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Creatief Circuit

al besmettelijk voordat het ziek is. Het kan
andere kinderen al hebben besmet en

Op vrijdagmiddag hebben we op de

daarom helpt thuis houden van het zieke kind

Heidepolle een creatieve middag voor de

niet om verspreiding te voorkomen.

groepen 3 t/m 8. Hierbij kunt u denken aan:
tekenen, handvaardigheid, textiel, drama,
dans, sport en spel, techniek, natuur, koken
enz.
Als u ons wilt komen helpen, dan kunt u zelf
kinderen. Het is ook mogelijk dat wij een

Varkentjes
wassen

activiteit voor u verzinnen.

Na de voorjaarsvakantie start de

een leuke activiteit bedenken voor de
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oudervereniging met de varkentjeswas actie.
Daarnaast kunt u als

Niet letterlijk natuurlijk! Met deze actie willen

ouder aangeven

we graag materialen aanschaffen voor het

hoeveel kinderen u

schoolplein en de schoolshirts aanvullen.

maximaal wilt

Ieder gezin krijgt een boekje met 25

begeleiden. U kunt

varkentjes die open gekrast kunnen worden

dus ook een kleine

en een waarde vertegenwoordigen van 0.50

groep kinderen

cent en 3.00 euro. De donateur steunt

begeleiden.

hiermee de school.

Wilt u komen helpen, dan kunt u zich
aanmelden bij meester Harmen.

Schoolarts groep 7
Op donderdag 2 maart komt de schoolarts
voor de kinderen van groep 7. In totaal komt
de schoolarts vier keer. De ouders van de

kinderen die komende donderdag aan de
beurt zijn, hebben hierover bericht gekregen.
U kunt uw kind ophalen uit de klas voor u

Agenda

naar het gesprek met de dokter gaat.

27 februari

Schoolschaatsen gr 8

28 februari

Schoolschaatsen gr 6/7

Leesouders
We zijn op zoek naar ouders, die willen

Alvast noteren

helpen bij het lezen in groep 3 op

6 maart

Oud papier

vrijdagmorgen van 8.30-9.00. Wilt u komen

13 maart

Heemkundeweken

helpen, dan kunt u zich aanmelden bij de

20 + 21 maart Paddentrek groep 5A en B

leerkrachten van groep 3.

22 maart

Open dag

30 maart

Project “Ik eet beter”

Help Pake en Beppe de
vakantie door!
Ook dit jaar weer gratis entree in veel musea
tijdens de voorjaarsvakantie. Onder
begeleiding van een volwassene kunnen
kinderen gratis naar het museum.
www.helppakedevakantiedoor.nl

Prettige voorjaarsvakantie
We wensen alle kinderen en hun
ouders/verzorgers alvast een prettige
voorjaarsvakantie. Op maandag 27 februari
zien we jullie graag weer terug.
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