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Wat fijn dat er al zoveel ouders zijn die zich hebben
17 februari start voorjaarsvakantie
aangemeld voor de schoolapp.
7 februari juf Adrienne afwezig ivm
Mocht u hierover vragen hebben of hulp willen bij het
cursus
installeren dan kunt u contact opnemen met meester
8 februari uitreiken eerste rapport
Niels Boersma (nboersma@meerprimair.nl) hij is er vaak
11 t/m 15 februari rapportgesprekken
op dinsdag en iedere week op woensdag.
Via de schoolapp zullen wij ook oproepen gaan doen. Dat kan op twee manieren; alleen binnen de
groep waar uw kind in zit of naar de hele school.
Wat wij nu nog vervelend vinden is dat op de oproepen niet altijd gereageerd kan worden en dat u
dan toch weer moet mailen of bellen. Handiger zou zijn om direct op het bericht te kunnen
reageren. Wij hebben het verzoek tot deze functie neergelegd bij de beheerder van de app.

Dit jaar vindt de sponsorloop eerder plaats dan gepland. Dat komt
wij dit uiteindelijk als sportieve activiteit aan het begin van het
schooljaar willen laten plaatsvinden. Dus volgend jaar is de
sponsorloop weer iets eerder in het jaar.
Waarom eerder?
Met het geld van de sponsorloop organiseren wij extra activiteiten in
het lopende schooljaar of schaffen wij iets leuks aan voor school. Het
is dan ook leuk dat het geld dat door de kinderen wordt opgehaald
ook aan die kinderen wordt besteed. Wij willen ook een ‘Lentefeest’
vieren in plaats van een ‘Eindfeest’. Aan het einde van het schooljaar
is het vaak al zo druk en zijn de kinderen een beetje op. Daarom verplaatsen wij deze activiteit
naar de Lente! Wel zo toepasselijk.
De eerste voorbereidingen voor dit feest zijn al in gang gezet.
Wij zoeken nog ouders die willen hebben met het klaarzetten van de materialen voor de
sponsorloop! Dit jaar met een thema, namelijk ‘Apres-ski’. Wilt u meehelpen of heeft u een
superleuke aanvulling voor deze speciale sponsorloop? Wij horen het heel graag. U kunt een
mailtje sturen naar info@ikcdelente.nl of een reply op de nieuwsbrief.
Alvast bedankt!

Voor het gebruik van de chromebooks is het soms fijn om een
koptelefoon op te zetten of oortjes in te doen. Op school
hebben wij een aantal van deze materialen in het bezit. Er zijn
kinderen die liever hun eigen oortjes of koptelefoon gebruiken.
Wij vinden dat goed maar wel op eigen risico.
Dus eigen spullen meenemen mag maar alleen voor eigen
gebruik en de leerlingen moeten het zelf in hun eigen la bewaren.

* mindfulness groepstraining Methode Eline Snel
5 t/m 7/8 jarigen 5 maart t/m 23 april 2019 16.00- 17.00 uur
12 t/m 14 jarigen 7 maart t/m 8 mei 2019 16.30 - 18.00 uur
14 t/m 19 jarigen 7 maart t/m 8 mei 2019 19.00 - 20.30 uur
8 t/m 11/12 jarigen 8 maart t/m 26 april 2019 16.00 - 17.00 uur
(doordat de meivakantie in deze periode valt kunnen we in overleg met de
groepen eventueel wat data verschuiven)
Wil je de training met een vriendengroepje op een ander tijdstip komen doen?
Neem dan even contact op.
www.iederopeigenwijze.nl of bel even.
De trainingen kunnen ook individueel of met het gezin gevolgd worden.
* Tekenlessen
woensdagmiddag 6 maart t/m 17 april
14.00- 15.00 uur 4 t/m 6 jarigen
15.15 - 16.15 uur 7 t/m 9 jarigen
16.30 - 17.30 uur 10 t/m 12 jarigen
Theekransjes
* Theekransje Echte post is veel leuker - en zeker met Valentijn
13 februari 15.00 - 17.00 uur doelgroep jongens/meisjes 9 t/m 12 jaar
* Theekransje Theetantes
26 februari 15.00 - 17.00 uur doelgroep meisjes 8 t/m 12 jaar
* Theekransje Het lieve woordendoosje
27 februari 15.00 - 17.00 uur doelgroep jongens/meisjes 4 t/m 8 jaar
28 februari 15.00 - 17.00 uur doelgroep jongens /meisjes 9 t/m 12 jaar
Houdt voor meer informatie over deze activiteiten de website
www.iederopeigenwijze.nl en fbpagina Ieder Op Eigen Wijze in de gaten

