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Activiteiten

Jaarthema: Ik en mijn omgeving: natuur en milieu
7

11 feb – Ma 11 feb: Lina afwezig
15 feb
Wo 13 feb: Leerlingen vrij; werkdag team
Vr 15 feb: Sport- en speldag Veenhorst

8

18 feb – Voorjaarsvakantie
22 feb

9

25 feb – In deze week zijn de voortgangsgesprekken gepland en gaan de rapporten mee naar huis;
01 mrt
Ma 25 feb: Luizencontrole
Di 26 feb: Studiedag Lina
Do 28 feb: Evelien aanwezig
Vr 01 mrt: Nieuwsbrief mee

10

04 mrt – Di 05 mrt: Groep 3 naar de bibliotheek
08 mrt
Di 05 mrt: fietsactiviteit groep 3-4
Do 07 mrt: Oud papier
Do 07 mrt: Evelien aanwezig
Do 07 mrt: Lina afwezig ivm directieoverleg

11

11 mrt – Wo 13 mrt: Evelien aanwezig
15 mrt
Vr 15 mrt: Nieuwsbrief mee

Even bijpraten
Afgelopen week heeft u het rooster voor de oudergesprekken ontvangen. We hopen, dat u op de
aangegeven tijd aanwezig kunt zijn. Lukt het niet, dat kunnen we het rooster nog aanpassen en
voorkomen we dat er gaten in het rooster ontstaan. We zullen zelf ook nog een wijziging aanbrengen
omdat Michel de oudergesprekken niet gaat doen.
Liesbeth en Lianne zijn beide steeds meer op school aanwezig en pakken meer taken op. Liesbeth is elke
ochtend weer alleen in de groep aanwezig. Op de maandagmiddag wordt zij in de groep nog vervangen
door Lina. Liesbeth is dan wel aanwezig in school. Lianne is elke dinsdag en donderdag aanwezig. Op de
ochtenden geeft zij les aan de groep. In de middag geeft zij één uur les aan de groep. Linda geeft het
andere uur les aan de groep. In de komende weken zullen zowel Liesbeth als Lianne langzamerhand hun
taken verder oppakken.
Uit het nieuws heeft u kunnen horen, dat er op vrijdag 15 maart een landelijke stakingsdag voor het
onderwijs is gepland. Als team van De Verbindingsweg willen we gebruik maken van ons stakingsrecht
en een signaal afgeven, dat er veranderingen in het onderwijs móeten komen. Zoals het nu lijkt, loopt
het tekort aan leerkrachten alleen maar op in de komende jaren. Het vak van leerkracht moet
aantrekkelijker gemaakt worden om in de toekomst voldoende gekwalificeerde leerkrachten in het
onderwijs te hebben! Natuurlijk vinden ook wij staken het laatste middel om druk uit te oefenen op de
regering. Maar de eerste (stakings-) stappen zijn gezet en we moeten nu doorzetten! We hopen, dat u
begrip kunt opbrengen voor het staken van de leerkrachten; we doen het voor de toekomst van het
onderwijs! Het is de bedoeling, dat wij deze dag ook naar Den Haag gaan.
Oud papier
Op donderdag 7 februari is het oud papier opgehaald door de vaders van der Aa en Bos. Het is elke keer
weer fijn, dat ouders meehelpen met het inzamelen van het oud-papier. Wilt u ook meehelpen met het
ophalen van het oud papier? Dat zou fijn zijn! U kunt het doorgeven op school! Wij gebruiken het geld
voor de kinderen!

Overblijven
Tussen de middag kunnen de kinderen overblijven op school. Rilana coördineert het overblijven en is zelf
ook minimaal één keer per week aanwezig op school. Ook zijn er enkele ouders, die helpen bij het
overblijven. We kunnen nog wel hulp gebruiken bij het overblijven. Wilt u ook één keer in de week
meehelpen of beschikbaar zijn als invaller? U mag het doorgeven op school.

Gymnastiek
Op de maandag en donderdag gaan de leerlingen van groep 4 t/m 8 op de fiets naar
het gymnastieklokaal. Een enkele keer gaat het gymmen niet door, maar we proberen
dit zoveel mogelijk wel door te laten gaan. Als we op tijd weten, dat de gymles komt
te vervallen, zullen we u hiervan op de hoogte brengen. Onze conciërge Henk fietst op
de heenweg mee met groep 4-5. Dat is wel fijn. We hebben nog een extra schoolfiets
nodig, zodat Henk ook op de terugweg mee kan fietsen. Heeft u nog een oude, maar
goede, fiets in de schuur staan? We willen hem graag overnemen voor school!

Sport-..enmspeldag
De Sport- en speldag gaat door op vrijdag 15 februari! Waarschijnlijk zijn er niet voldoende leerlingen
van het VO aanwezig voor hulp, maar we zien het zeker zitten om zonder deze hulp de activiteiten door
te laten gaan. Wel zou het fijn zijn als we hulp van ouders kunnen krijgen voor het begeleiden van de
groepen. Kunt u meehelpen? Voor de groepen 1-2-3 en 4-5-6 hebben we hulp nodig voor het
begeleiden van de groepjes!! U mag dit doorgeven aan de leerkrachten.
Als de sport- en speldag doorgaat, ziet het programma er als volgt uit:
Er zijn drie rondes:
Groep 1, 2 en 3:
09.00 uur – 10.30 uur (niet voor 8.45 uur aanwezig)
Groep 4, 5 en 6:
11.00 uur – 12.30 uur (niet voor 10.45 uur aanwezig)
Groep 7 en 8:
13.30 uur – 15.00 uur (niet voor 13.15 uur aanwezig)
In verband met de wisselingen in de kleedkamers moeten de kinderen niet vroeger komen. Een kwartier
voor aanvang is ruimschoots op tijd!!
Er wordt deze dag geen les gegeven op school. De kinderen worden dus alleen op de
aangegeven tijd in de Veenhorst verwacht. De leerkrachten zijn daar aanwezig om de kinderen op
te vangen.
Het is verstandig om de kinderen zoveel mogelijk in sportkleding naar de sporthal te laten komen, de
gymschoenen kunnen in de kleedkamer aangedaan worden. Het is verstandig om de kinderen een eigen
tas mee te geven, waarin de schoenen bewaard kunnen worden. Er wordt gegymd op gymschoenen of
blote voeten en in sportkleding. Geef geen waardevolle spullen mee!!! De kinderen krijgen een pakje
drinken en na afloop iets te eten. Natuurlijk mogen de kinderen zelf ook een pakje drinken en een
broodje/fruit meenemen. Geen snoep!
- Er is een EHBO-post aanwezig.
- Publiek is van harte welkom.
Gevonden voorwerpen
In de schoonmaakkast staat een bak met gevonden voorwerpen. De afgelopen weken zijn veel
handschoenen, sjaals en mutsen op school blijven liggen. Dus, wie iets mist, kan daarin kijken!!!
Tenslotte
Heeft u vragen of opmerkingen? We stellen het erg op prijs, dat u bij ons komt. Het is vervelend als
verhalen wel op het plein bekend zijn, maar niet bij ons!
Verjaardag
17 feb
17 feb
20 feb
28 feb
07 mrt
14 mrt
17 mrt
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