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Agenda
maart

wo 3

Start kinderkunstweek:Thema is Niet te eten

maart

vr 26

Rapporten mee naar huis

maart

vanaf ma 29

Rapportgesprekken. Deze worden online gehouden via Google-MEET.
Planning gaat via Parro.

april

vr 2

Goede Vrijdag

april

ma 5

Tweede Paasdag

april

24 t/m 9 mei

Mei vakantie

Jarigen
16 februari
18 februari
19 februari
24 februari
25 februari
27 februari
28 februari
1 maart

Vince, 7 jaar
Stan, 8 jaar
Vlinder, 6 jaar
Matthew, 8 jaar
Pepijn, 10 jaar
Gijs, 11 jaar
Lucas, 10 jaar en Sam, 5 jaar
Juno, 6 jaar

Allemaal van harte gefeliciteerd!

Nieuwe leerlingen
Donderdag beginnen er 3 nieuwe leerlingen bij ons op school: Mitchel, Jennifer en Richenna. Wij
vinden het fijn dat ze het Talent komen versterken en wensen hen en hun ouders veel plezier bij
ons op school!

Algemeen
.Ta LENTE

Wat heerlijk om na de vakantie weer volle klassen te zien en in de lentezon spelende kinderen op
het plein. We zijn weer (bijna) vol in bedrijf, maar nog niet helemaal.
Omdat we het aantal externe mensen nog steeds zo beperkt mogelijk houden gaan voorlopig
HVO/GVO en Spaans nog niet opnieuw van start. Ook de gymdocenten blijven nog even buiten de
deur. De leerkrachten geven nu dus twee keer per week zelf gym buiten op het plein (want de
gymzaal mogen we nog niet gebruiken), gelukkig nu in de lentezon.

Rapporten

In de agenda heeft u kunnen lezen dat de rapporten weer aan de horizon verschijnen. Dit betekent
voor ons dat we graag deze week de mappen van de kinderen weer op school ontvangen.

Kinderkunstweek

Alvast een vooraankondiging:
Op woensdag 3 maart, volgende week al, gaat de kinderkunstweek van start. Onder dit kopje van
de weekbrief houden we u digitaal op de hoogte van de kunstwerken van uw kind met als
onderwerp: Niet te eten of wel Voedsel in de kunst. Dat loopt natuurlijk van het melkmeisje van

Vermeer tot de stillevens met pas gevangen verse vissen en vanitassen in de Romantiek. Kortom
dat wordt smullen.

Nieuws uit de groepen
De inhoud

Vanwege de lockdown mogen we als school nog niet op excursie gaan, noch gastlessen organiseren
in de diverse groepen. Oh, was België in 1830 maar niet afgesplitst, want sinds gisteren mogen zij
wel groepsbezoeken organiseren in de grote boze buitenwereld. De bofkonten!
We vinden het wel heel leuk om in deze periode de gouden momentjes in de klas in het zonnetje te
zetten om u toch wat beelden van binnen de school te geven.

Groep 1/ 2

De kinderen van gr 1/2b hebben het voorjaar in hun bol. We leerden de letter V van Voorjaar/ Vis/
Vogel etc. En buiten mochten we weer Vrolijk in de ...Vandbak!!

Groep 5

Samenwerken in groep 5

De kinderen van groep 5 mochten met elkaar samenwerken. De opdracht was: maak van spaghetti
en marshmallows een zo hoog mogelijke toren. Dat leverde vrolijke plaatjes op zoals u kunt zien.
Als menu tip is het iets minder, maar daardoor misschien wel heel geschikt voor de KKW: niet te
eten!!!

Groep 7
Jeelo: Willie Wortels in groep 7

Vandaag heeft een aantal kinderen hun hybride product gepresenteerd. Van links naar rechts ziet u
de schoonfoon, een combinatie van een tandenborstel en een i phone, van de firma Sam van W, de
vliegauto met sterke motor ,moest van de moeder van Beert, en de speciale lichtgevende
zonnebril, ook tijdens nachtelijke maneschijntochten te gebruiken door DvD.
Mocht u nu al belangstelling hebben… intekenen dan.

Post

Geen bijzonderheden bij de post.

