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Van Annette
Dit weekend was het een groot sneeuwfeest voor
groot en klein. Sleetjes werden overal vandaan
getoverd en sneeuwpoppen verschenen in alle
soorten en maten. Vandaag en gisteren zijn de
overblijfselen zichtbaar en moeten we oppassen
voor glijpartijen. Het plezier was kort maar wel
heel leuk.

In alle groepen zijn de thema’s weer duidelijk
zichtbaar. Overal hangen mooie producten van de
kinderen. Gisteren werd er even extra aandacht
besteed aan Valentijnsdag. Overal waren hartjes en
lieve prentjes te zien.

De toets periode is voorbij en de OP gesprekken
zijn bijna allemaal geweest. De doelen voor de
komende periode zijn afgesproken en we werken
weer flink hard door. Nu nog duimen dat de griep
samen met de winter het land verlaat. Wat zijn veel
kinderen en volwassenen ziek geweest
Op dit moment zijn er nog twee leerkrachten ziek.
Gelukkig zijn we er steeds in geslaagd om de
groepen door te laten draaien. Het werk gaat wel
gewoon door. Gelukkig komt er een zeer welkome
vakantie en dan hopen we daarna allemaal weer
fris, gezond en vol energie aan het werk te kunnen
gaan.

In deze nieuwsbrief aandacht voor de projecten in
de groepen, het speelkwartier is heel blij met het
speelgoed dat jullie hebben ingezameld en als het

goed is kunnen een aantal bovenbouw kinderen
een fietsband plakken.

Vogelproject groep rood

Ik wens jullie allemaal, mede namens het team,
een heerlijke voorjaarsvakantie toe.
Uit groep groen

In de afgelopen periode is er heel hard gewerkt
aan het taalthema: ‘Wat wil ik’. Wij wilden graag
goed voor de vogels in de winter zorgen.

Over het thema 'post' hebben we in groep groen
veel geleerd. We hebben zelfs echte postzakken
gezien.
We hebben ook een postbode met post gemaakt.
Waar wordt deze post bezorgd?
Er is veel informatie gedeeld en gekregen en er
zijn veel mooie dingen gemaakt in de groep.

Blije kids dankzij De C. Hummelingschool!

Blij en verrast waren we deze week toen we bij de
speelgoedbank een grote hoeveelheid speelgoed
in ontvangst mochten nemen. Dit werd gebracht
door de conciërge van de C. Hummelingschool,
die helemaal vanuit Hilversum naar De Meern toe
kwam gereden. Met dit mooie speelgoed zijn de
kinderen die bij ons komen vast en zeker erg blij!
Zelf hebben ze namelijk maar weinig speelgoed
tot hun beschikking. Hier is in hun (gezins-)situatie
vaak geen geld voor. Omdat wij vinden dat elk kind
recht heeft om te spelen zamelen we nieuw en
gebruikt speelgoed in en geven dat door. Zo
maken we kinderen blij en geven we gebruikt
speelgoed bovendien een dankbaar tweede leven.
Namens alle kinderen van de Speelgoedbank
hartelijk dank voor je bijdrage!

Eerst de band losmaken is al een hele klus.

Vooraankondiging Schoolfotograaf
Dinsdag 7 maart komt de schoolfotograaf op
school.
Iedereen gaat weer op de foto, alleen en met de
groep. Er komt ook weer een mogelijkheid om
met broertjes en zusjes op de foto te gaan.
Informatie hierover krijgt u zo spoedig mogelijk.
De schoolverlaters krijgen apart informatie over de
afscheidsfoto.
Banden plak lesje van meester Co
Het komt nog wel eens voor dat je band lek is en
dan is het toch wel heel handig als je weet hoe je,
je band zelf kan plakken. Meester Co legt de
kinderen heel precies uit hoe je een band plakt.

Nauwkeurig voelen en luisteren of er ergens lucht
ontsnapt.

Als het goed is……..kunnen ze het nu zelf.
Carnaval
Aanstaande vrijdag, 17 februari, vieren we Carnaval
op school. De kinderen mogen verkleed op school
komen. In de klassen gaan we plezier maken,
spelletjes doen en feesten. De groepen oranje,
groen en wit zijn om 12.30 uur vrij. De andere
groepen zijn vrij om 15.15 uur.

Kalender februari/ maart
Vrijdag 17 februari: Groep oranje, groen en wit zijn
om 12.30 uur vrij.
Voorjaarsvakantie: Zaterdag 18 februari tot en met
zondag 26 februari.
Vrijdag 24 maart: studiedag, alle kinderen vrij.

