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Deze nieuwsbrief is voor 2 weken i.v.m. met de staking op 14 februari!!!
Het thema van trefwoord is: ‘Je krijgt wat je verdient’
We zeggen weleens dat ‘iemand zijn verdiende loon krijgt’, krijgt wat hem toekomt en dat is
niet altijd leuk. Soms valt de opbrengst tegen. Misschien omdat je het moeilijk vond of omdat
je je best niet hebt gedaan. Jezus vertelt over de boom zonder vruchten. Kappen of verdient
hij nog een nieuwe kans.
Goede doelen: Stichting Opkikker
Deze week is meegenomen € 5,35.
Jarigen
De komende periode zijn jarig:
 Jonne Lemstra op 8 februari
 Bram Strijker op 10 februari
 Tyge Lemstra op 10 februari
 Finn Blokzijl op 16 februari
 Robin Strijker op 17 februari
Allemaal van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag en een mooi feest toegewenst!!
Acties in het onderwijs – school gesloten op woensdag 14 februari
Zoals al eerder bekend is gemaakt, gaan de acties in het primair onderwijs door. Voor NoordNederland is er opgeroepen tot een staking op woensdag 14 februari. Ons bestuur heeft
gemeld dat het uitgangspunt gelijk is aan de vorige acties: de scholen zijn gesloten. In de
bijlage een brief met meer informatie hierover.
Kriebelbeestjes
Gisteren zijn alle kinderen van ons kindcentrum, ook de peuters, gecontroleerd op hoofdluis.
Alle kinderen die op school waren…… zijn hoofdluis vrij. Helaas waren er een aantal zieke
kinderen. Na de voorjaarsvakantie komen de moeders opnieuw controleren.
Groep 1 en 2
 De komende weken werken we over de bibliotheek.
 De letter van de week is de letter i. De kinderen mogen spullen meenemen die
beginnen met de i, deze stellen we tentoon op de letterplanken.
 Het cijfer van de week is het cijfer 19.
 Willen alle kinderen deze week hun lievelingsboek meenemen? Het boek gaan we
volgende week gebruiken voor het maken van een werkje (natekenen van de kaft).
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Groep 3,4 en 5
 Op woensdag 21 februari herhalen we de tafels:
o Groep 4 de tafel van 6 en 7
o Groep 5 de tafel van 6 en 7 heen en terug.
De tafel van 8 is na de voorjaarsvakantie aan de beurt.
Groep 6,7 en 8
Huiswerk:
 Dinsdag 13 februari: Groep 6: toets Engels 5.1
Groep 7 en 8: toets Engels 3.1
 Dinsdag 20 februari: Groep 6: toets Engels 5.2
Groep 7 en 8: toets Engels 3.2
Boekbespreking:
 Dinsdag 13 februari: Finn Brand
 Dinsdag 20 februari: Esther
Agenda
9 februari
Rapport mee
12 februari
10 minuten gesprekken
14 februari
Acties in het onderwijs – school gesloten
21 februari
OR vergadering
26 febr. t/m 2 mrt. Voorjaarsvakantie
27 februari
Hanneke is jarig
Hartelijke groet, namens het team,
Pieter de Roest.
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