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Carnaval:
Op maandagmiddag 12 februari vieren we met de hele school Carnaval.
Alle kinderen en leerkrachten vieren dan verkleed een gezellig en vrolijk
carnavalsfeest. De groepen 1 en 2 vieren hun feestje in de speelzaal en voor de
groepen 3 tot en met 8 is er een spellencircuit door de hele school. Alvast even
kijken voor een leuk, vrolijk, eng kostuum en … feesten maar.
De 10-minutengesprekken:
De 10-minuten-gesprekken zijn op maandag 19 februari en dinsdag 20 februari.
Voor groep 3A worden de gesprekken waarschijnlijk iets later gehouden,
daarover krijgen de ouders van groep 3A komende week bericht. Voor groep 8
duren de gesprekken 20 minuten omdat de overgang naar het voortgezet
onderwijs wordt besproken.
De intekenlijst wordt binnenkort op de deur van de groep gehangen. Hierop
kunt u zelf de datum en de tijd kiezen om in gesprek te gaan met de leerkracht.
Verzamelen kroonkurken:
Jasmin (groep 8B) en Tygo (groep 5A) verzamelen kroonkurken voor de NF. Dit
is een erfelijke ziekte. Op het podium staat een emmer waar u deze kurken in
kunt doen. Dus graag uw kurken bewaren en inleveren op school.
Alvast bedankt voor uw moeite.

Dit zijn voorbeelden van kroonkurken (o.a. bierdopjes)
Bibliotheek:
De bibliotheek organiseert op 4 februari een poppenvoorstelling “Een verrassing
voor Tijger”. Het verhaal is gebaseerd op het bekroonde boek van de Nationale
Voorleesdagen 2018. Het is geschikt voor kinderen van 2 tot en met 6 jaar en
kost 1 euro 50. Voor meer informatie bezoekt u de website van de Bibliotheek.

Activiteitenkalender Brede School Bargeres
De nieuwe activiteitenkalender is er en de leerlingen krijgen er allemaal één
mee naar huis. De kalender staat vol met allerlei leuke sport- en
cultuuractiviteiten die kinderen na schooltijd kunnen doen.
Krentenbaard
Er heerst Krentenbaard op school. Krentenbaard is een infectie van de huid.
Het komt vaak voor bij kinderen die jonger zijn dan negen jaar. Op de huid
rondom de neus en de mond ontstaan rode vlekjes en blaasjes met pus,
vandaar de naam ‘krentenbaard'. Het jeukt behoorlijk en het kan ook pijnlijk zijn.
Krentenbaard is besmettelijk maar thuisblijven helpt niet om krentenbaard te
voorkomen. Een kind is namelijk al besmettelijk voordat er klachten ontstaan.
Je kind kan ook meerdere keren besmet raken en krentenbaard krijgen. Als je
kind krentenbaard heeft, zeg het dan wel even tegen de juf of meester.
Staking
In de bijlage vindt u een brief van de voorzitter van het College van Bestuur
over de staking.

