Weekbrief nummer 26
9 maart 2021
Agenda
maart

vr 26

Rapporten mee naar huis

maart

vanaf ma 29

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

april

ma 5

Tweede Paasdag

april

24 t/m 9 mei

Mei vakantie

Jarigen
15 maart

Mika, 4 jaar
Finn, 9 jaar

Alvast van harte gefeliciteerd!

Nieuwe leerling
Mika wordt maandag 15 maart 4 jaar, dat betekent dat hij het Talent ook komt versterken. Wij
vinden het fijn dat hij komt en wensen Mika en zijn ouders veel plezier bij ons op school!

Algemeen
Rapporten : drie maal scheepsrecht?

Nog niet alle rapporten zijn op school verschenen. Ze moeten echt binnenkort ingevuld worden.
Hoogste tijd om vanuit de kast naar school te verhuizen.

Kinderkunstweek
Interieurfoto

Deze foto is een interieurfoto zoals u kunt zien. Het is niet ontworpen door Jean de B. ERUIT? Jan
de B is doodMaar wie dan wel?
Volgende week verschijnt onder dit kopje een link om bij de verzamelde kunst van de kinderen van
het Talent een kijkje te nemen.
Voorlopig moet u proberen uw nieuwsgierigheid te bedwingen.

Schoolmeubilair

We blijven nog even bij het interieur, het is immers bijna Pasen en sluiten dus aan bij de
voorjaarswoonboulevardbezoektrend.
In een aparte bijlage bij deze weekbrief vindt u een inventarisatie van kleutermeubeltjes,
die u ter verluchtiging van uw interieur of om uw thuisonderwijs een meer passende
uitstraling te geven, kunt kopen.
Bent u geïnteresseerd in een van deze items dan kunt u dit het beste doorgeven aan school.

Schoolfruit

Deze week mogen de leerlingen genieten van:

Druiven Rood pitloos
Bloedsinaasappel
Lekker én gezond!
P.S. Ze zijn in het echt een beetje verschoten van kleur.

Nieuws uit de groepen
Groep 4
Oplossing van het tekort aan woningen

en een appel

Probleem van de sociale huurwoningen is opgelost: in groep 4 hebben ze ontdekt hoe ze huizen
kunnen bouwen van papierstroken. Extra aandacht werd besteed aan verstevigende
constructies...Aan dit ontwerp zijn natuurlijk veel voordelen verbonden: genoeg ventilatie in
corona tijden en de verplaatsbaarheid van de woning is gigantisch.

Post
Kids college: ken nog net !

Op 17 maart zijn de Tweede Kamerverkiezingen 2021, maar hoe werkt dat nou precies? Waarom
houden we in Nederland verkiezingen? Wat gebeurt er als je stemt? En hoe kun je zelf ooit in de
tweede kamer komen?
Op 10 maart om 15:00 uur, hebben we een speciaal Kids College met Tweede Kamerlid Niels van
den Berge! Niels komt oorspronkelijk uit Tholen, en zit voor de partij GroenLinks in de Tweede
Kamer. Ook aankomende verkiezingen staat hij weer op de lijst, dus hij kan je alles vertellen over
hoe de verkiezingen in hun werk gaan. Naast dat Niels over zijn ervaringen vertelt, is er ook alle
mogelijkheid om vragen te stellen!
Wanneer je je aanmeldt, krijg je een aantal dagen voor het Kids College een link van me
toegestuurd. Hiermee kun je op 10 maart via je webbrowser het webinar volgen. Bij de link die ik
verstuur, zal ik ook een korte uitleg geven.
Als je kind(eren) dit webinar willen volgen, stuur me dan een reply op deze mail, dan krijg je de
link en verdere informatie toegestuurd!
Groetjes,
Marieke van de Laar
Communications Officer UCR

