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Nieuwsbrief 25 januari 2019

Peuteropvang op OBS Thrimwalda
Kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar kunnen als voorbereiding op de basisschool naar de
peuteropvang. Op de peuteropvang ontmoeten peuters elkaar en spelen en leren ze in een veilige
en vertrouwde omgeving. De peuteropvang op OBS Thrimwalda wordt verzorgd door Kinderwoud
Kinderopvang. De rijke speelleeromgeving is spel- en taaluitlokkend, stimuleert de brede
ontwikkeling en sluit aan bij de belevingswereld van het kind. Bovendien wordt met behulp van het
programma een doorlopende leerlijn naar het basisonderwijs gerealiseerd.
Openingstijden Dinsdag en donderdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Aanmelden Wilt u uw kind aanmelden voor de peuteropvang? Dat kan via de aanmeldformulier op
de website van Kinderwoud: https://www.kinderwoud.nl/aanmeldformulier-peuteropvang.htm
Vragen en contact Heeft u vragen, opmerkingen of wijzingen?
Neem gerust contact op met de afdeling Plaatsing & Planning van Kinderwoud. T: (0513) 610 825 E:
planning@kinderwoud.nl I: www.kinderwoud.nl
Kinderwoud Kinderopvang maakt van 'Elke dag een mooie dag!'

Koffieochtend
De koffieochtend van dinsdag 29 januari wordt verschoven naar woensdag 30 januari.

Studiedag
Denkt u aan de studiedag van 8 februari! Alle kinderen zijn die dag vrij.

Staking op 15 maart
Vrijdag 15 maart is er een landelijk stakingsdag in het onderwijs. Binnenkort krijgt u hierover meer
informatie.

Poddeloop
De Poddeloop is dit jaar op woensdag 26-, donderdag 27-en vrijdag 28 juni!

Open podium
Op vrijdag 15 februari organiseert de leerlingenraad van school een ‘open podium’. Alle kinderen
hebben hierover een briefje gekregen. Hierbij nodigen wij twee volwassenen (de ruimte is beperkt!)
per gezin uit om van 11.15 tot uiterlijk 12.00 uur aanwezig te zijn bij de optredens.
Het thema ‘Winter’ biedt voor alle kinderen genoeg mogelijkheden om iets te laten zien of horen.
Wij hopen dat wanneer uw zoon/dochter zich heeft aangemeld voor een optreden door u gesteund
wordt bij het oefenen.

NL doet 16 maart
Wij hebben subsidie aangevraagd bij de stichting NL- Doet. Deze subsidie is toegekend. Op zaterdag
16 maart (lijkt nog heel ver weg!) willen wij klusjes doen op school (8.30-13.00 uur). Deze klusjes zijn
vooral buiten, rondom school. Samen met de leerlingenraad en het team gaan wij een lijstje maken
van ‘wensen’. De ouders die zich via de ouderhulplijst aangemeld hebben voor het opknappen van
het plein benaderen wij en binnenkort doen wij een oproep voor meer hulp.

Musical gewijzigde datums
In onze jaarplanning staat de musical gepland op 12-en 13 juni (generale en uitvoering). Op die
dagen is Pro-Rege niet beschikbaar. De generale is nu op woensdagochtend 19 juni en de uitvoering
op de donderdagavond 20 juni. Past uw dit aan op uw kalender?

Sportdag
De jaarlijkse sportdag is op woensdag 10 juli in plaats van donderdag 11 juli.

Schoolreisjes
De datums van het schoolreisje van groep 7 en 8 zijn:
maandag 20-, dinsdag 21- en woensdag 22 mei.
De bestemming is nog een verrassing!!

In de volgende nieuwsbrief van 15 februari hopen wij voor de resterende groepen een datum door
te kunnen geven.

Froukje Olijve

