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Beste ouders/verzorgers,
Vandaag ontvangt u de 6e nieuwsbrief van dit schooljaar.
Nog één weekje en het is weer carnaval. We kunnen wel stellen dat deze weken voorbij zijn
gevlogen. De rapporten zijn mee en de toetsen zijn (bijna) allemaal weer gemaakt. Hopelijk
staan jullie volgende week allemaal langs de kant om onze kinderen tijdens hun
carnavalsoptocht te bewonderen. Wellicht hebben ze de smaak dan wel zodanig te pakken
dat ze zich ook nog opgeven voor de kinderoptocht van Dwergonië. Ook dan zal ik zeker
langs de kant staan om ze toe te juichen.
Carnaval
We komen nog hulpouders voor de carnaval te kort. Het gaat hier vooral om de groepen 3
en 4. Mocht u nu willen helpen maar je eigen kind zit niet in één van deze groepen, maar u
vindt het toch leuk om te helpen, dan bent u van harte welkom. Het gaat om het helpen van
het knutselen voor de optocht en verkeersouder tijdens de optocht. U wordt dan om 8.30
uur op school verwacht en u mag na de optocht weer naar huis. meldt u dan aan bij uw
leerkracht.
Dan zijn er ook nog niet veel knutselspullen binnen gekomen. We zijn nog op zoek naar
lakens, groot karton en elektriciteitsbuizen.
Al vast bedankt namens de feestcommissie.
Autoloze schooldag
Op[ donderdag 8 februari organiseren we ter afsluiting van ons thema de gezonde school de
autoloze schooldag. Onderaan deze nieuwsbrief kunt u hierover van alles lezen. U doet toch
ook mee?
NL Doet
Zoals u misschien al wel heeft gehoord of gelezen: Op 9 maart staat er weer een gezellige
klus-dag voor de deur. Een kans om onze school te helpen met het opknappen, verfraaien en
leuker maken voor uw kind. Die dag zullen er verschillende vrijwilligers zijn die een handje
uit de mouwen steken en meehelpen om onze school en het aanzicht hiervan op te knappen
en te verfraaien. Denk aan: het werken in de tuin, inkorten van palen, het realiseren van een
mooi houten muurtje bij de kleuterfietsenstalling, zagen, verven, vegen, plantjes zetten,
schoffelen, schuren en lakken, rijden naar de milieustraat en andere voorkomende klussen.
De werkzaamheden zijn allemaal buiten rondom de school en op de pleinen. De NL DOET
dag begint rond 9.00 uur en zal tot ongeveer 14.00 uur duren. Heeft u zin en tijd om mee te
helpen, een halve dag, een hele dag of een paar uurtjes?? Dan kunt u zich opgeven via de
mail onderaan dit bericht. Wij zorgen natuurlijk voor koffie/thee en een lekkere lunch. We
sluiten de NL DOET dag rond 14.00 af.
Met vriendelijke groet: het Greenteam
anneke.wolters@scalascholen.nl

Samenloop voor Hoop
Als bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u informatie over de samenloop voor hoop. Deze
wandeltocht heeft als doel aandacht voor kanker en hiervoor geld ophalen. Dit jaar is er ook
een speciale kinderloop. Een mooi initiatief waar hopelijk weer veel belangstelling voor is.
De loop wordt gehouden op zondag 22 april.
Komende activiteiten
maandag 5 februari VVE groep 1/2
donderdag 8 februari autoloze schooldag
vrijdag 9 februari
carnaval op school. Groep 5 t/m 8 continurooster tot 14.00 uur
12 t/m 16 februari carnavalsvakantie
dinsdag 20 februari hoofdluiscontrole
vrijdag 9 maart
NL doet
Tot zover deze nieuwsbrief!
Bijlage: uitleg autoloze schooldag
Bijlage bij mail: Samenloop voor Hoop
Met vriendelijke groeten, Kees Willemse, directeur

Afsluiting van het thema:

“de gezonde school”
Beste ouders/verzorgers.
Op school hebben we aandacht besteed aan
“de gezonde school”.
Om dit op een “gezonde” manier af te sluiten is er
op donderdag 8 februari een

AUTOLOZE SCHOOLDAG.
Wat betekent dit voor ons
als leerkrachten en ouders?

JUIST: U RAADT HET AL.
De auto blijft een dagje thuis,
u komt te voet of met de fiets.
Komt u van ver, moet u werken?? Dan graag het
laatste stukje naar school lopen.
(tip: parkeren bij het oranjeveldje of bij “onder de Bogen)

We willen dit als school met alle kinderen voor
elkaar krijgen.

U DOET TOCH OOK MEE??????

