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Inspectiebezoek
Door onvoorziene omstandigheden bij de inspectie is dit bezoek verplaatst naar dinsdag 3 maart. De
koffieochtend van dinsdag 3 maart kan in verband met dit inspectie bezoek niet doorgaan, deze is nu
op donderdag 5 maart.
NL Doet
Zaterdag 14 maart hebben wij onze klusjesochtend (voor soep en broodjes om 12.00 uur wordt
gezorgd).
Gelukkig zijn er nog aanmeldingen binnen gekomen. Hieronder ziet u een foto van een buitenkeuken
die getimmerd gaat worden ( ‘timmermannen’ gevraagd ).
Er zijn nog enkele materialen nodig om een buitenkeuken voor de kleuters te maken. Wie heeft
‘ergens’ een aanrechtblad liggen of kan hiervoor zorgen? Pallet hout, balken, haken voor pannen,
oude pannen, alles is welkom (wat we krijgen hoeven wij niet te kopen!)

Schoolreisje groep 4 en 5
Het schoolreisje van groep 4 en 5 is op donderdag 4 juni.

WMK
Dinsdag 25 februari krijgt uw zoon/dochter inlog gegevens mee voor het invullen van een vragenlijst.
U heeft ruim een week om de vragenlijsten in te vullen. De vragen hebben betrekking op de
veiligheid binnen de school en over hoe tevreden u bent over onze school. Wij vragen u met klem
deze vragenlijsten in te vullen, zodat wij voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en wij zicht
hebben op eventuele verbeterpunten. Wanneer het rapport er is bespreken wij dit in ons team, de
MR en doen wij verslag in de nieuwsbrief.
Sponsorloop
Op vrijdagmiddag 15 mei houden wij op initiatief van de leerlingenraad een sponsorloop. De
kinderen krijgen in week 11 de benodigde informatie en formulieren mee.
Informatie OPO scholen in de Trynwâlden
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u een schrijven met daarin informatie over de ontwikkelingen van
onze vier OPO Furore scholen (dochter Adenium) in de Trynwâlden.
Materiaal af te halen
Wij hebben materiaal over dat bij de leesmethode ‘Veilig leren lezen ‘ hoort.
Het zijn spelletjes die u samen met uw kind kunt doen. Deze spelletjes zijn vrijdag 14 februari gratis
af te halen in de hal op school van 8.00-8.30 uur of van 13.30-14.00 uur.

Namens het team wens ik u allemaal een fijne voorjaarsvakantie.
Froukje Olijve

