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Afspraak voor de komende periode:
Lachen is fijn,
uitlachen doet pijn.
Staking PO woensdag 14 februari
Vorige week bent u, via de bijlage van de nieuwsbrief, geïnformeerd over de
staking. Komende woensdag is onze school vanwege de staking gesloten.
BSO Kaskrakers is woensdag 14 Februari geopend als de scholen gaan
staken. Heeft u nog opvang nodig of wilt u hierover meer informatie? Dan kunt
u vrijblijvend contact opnemen nemen via info@tamariki.nl
Carnaval:
Op maandagmiddag 12 februari vieren we met de hele school Carnaval.
De groepen 1 en 2 vieren hun feest in de speelzaal en voor de groepen 3 tot en
met 8 is er een spellencircuit door de hele school. Geweren, vechtspullen en
confetti graag thuis laten. We gaan er een leuk feest van maken!
Groep 8:
Op vrijdagmiddag 16 februari gaan alle leerlingen van groep 8 naar de doemiddag van het Carmelcollege. De schooltijden worden door de tijden van de
doe - middag iets aangepast. We verwachten de leerlingen gewoon om 13.00
uur op school. We vertrekken met de fiets om 13.15 uur. De middag duurt tot
15.45 uur. We verwachten rond 16.15 uur weer op school te zijn.
Bericht van de oudervereniging
"Beste ouders, wilt u er rekening mee houden dat de incasso van de
ouderbijdrage komende week plaats zal vinden (12-18 februari). Indien u de
gelden reeds zelf overgemaakt hebt zal geen incasso plaats vinden. Indien u
nog geen incassoformulier ingeleverd hebt, ontvangen wij deze graag zo
spoedig mogelijk van u"
Ook wordt het formulier (nogmaals ter informatie) meegestuurd in de bijlage.
Nathalie Hoving
penningmeester oudervereniging

Kanjerinfo van groep…….1B
Het allerleukste van de kanjertraining is het naspelen van de “vlerken, apen,
konijnen en de tijgers”. Wij kunnen al heel goed tijgers nadoen, want wij zijn te
vertrouwen. We lachen elkaar niet uit, helpen en troosten elkaar. Als we de
konijnen naspelen bibberen we van angst en durven niks. Als apen lachen we
elkaar uit en proberen grappig te zijn. Het allerleukste is als juf een “vlerk”
speelt. Dan hebben we een juf die boos doet, nepslaat en nep-nare-dingen
zegt. Maar het komt altijd weer goed, want WE ZIJN ECHTE KANJERS!!!
De 4 Mijl van Emmen Kidsrun 2018
Heb jij je al opgegeven voor de 4 Mijl van Emmen Kidsrun? Dit kan nog tot 4
maart aanstaande. Bij de Kidsrun kennen we geen verliezers, bij de finish
wachten we je op met een gave medaille, kleine presentjes en zelfs Coolbear
staat er met zijn team om jou, naast een high five, een gezonde dorstlesser te
geven. De aller snelste jongen en meisje in zijn/haar eigen categorie wint ook
twee vrijkaarten van Plopsa !
Er zijn 3 categorieën:
 4 en 5 jarigen 500 meter
 6,7 en 8 jarigen 1000 meter
 9 en 10 jarigen 1000 meter
Wij hopen je te zien op zondag 8 april, neem je familie mee om naar je
prestatie te kijken, Tot dan ! www.de4mijlvanemmen.nl
Ook hangen er flyers bij de ingangen van de school.
Nieuws van de bibliotheek:
De voorjaarseditie 2018 van “Matilda” is verschenen.
“Matilda” is een kant en klaar artikel met een beschrijving van geschikte boeken
voor alle leerlingen van de basisschool.
In de bijlage vindt u meer informatie over dit artikel.
Ook kunt u altijd informatie vinden op de website van de bibliotheek.
Actiedag luxeverzuim
De gemeente Emmen houdt vrijdag 23 februari een actiedag luxe verzuim. Dat
betekent dat steekproefsgewijs scholen bezocht worden om te kijken welke
leerlingen afwezig of ziekgemeld zijn. Daarop volgend kan er een huisbezoek
plaatsvinden. Vorig jaar bleek (in de gemeente Emmen) dat een aantal ouders
zonder toestemming onder schooltijd op vakantie was gegaan. Deze ouders zijn
vervolgens opgeroepen door de leerplichtambtenaar voor een proces-verbaal.
Gevraagd:
Wij willen heel graag (lege) boterkuipjes.
Heeft u nog, graag naar groep 3B van juf Margo.

