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De jarigen van deze week
Marte Tom

Agenda
15 maart
18 maart
18 maart
19 maart
19 maart
20 maart
20 maart
21 maart
26 maart
26 maart
28 maart
28 maart
28 maart
28 maart
28 maart
03 april
04 april
05 april
09 april
10 april
11 april
11 april
12 april
18 april

Stakingsdag
Groep 5-6: Poëzie en Brocope
Schoolschrijver op bezoek
Beebotles groep 2
Inspectiebezoek
Open huis Comprix scholen
Zaalvoetbaltoernooi 2e ronde meisjes groep 8
Dansen dansschool Clairette groep 5-6
Beebotles groep 2
Kunstles groep 8
Bezoek aan Herbergier ( groepje uit 5-6)
Verjaardag meester Jan
Naar Appelscha groep 1-2a
Theater groep 1-2b
Dansen dansschool Clairette groep 5-6
Schoolvoetbal groep 5-6 en groep 7-8
Dansen dansschool Clairette groep 5-6
Studiedag team alle leerlingen vrij
Contactavond
MR/OV vergadering
Schoolarts groep 7
Dansen dansschool Clairette groep 5-6
Koningsspelen light
Eindtoets groep 8

Open huis
Op woensdag 20 maart a.s. is het bij alle Comprix-scholen Open Huis. Van 8.30-9.30 uur starten wij
deze dag met allerlei spelletjes op het plein. Dit om de kinderen te stimuleren om tijdens de pauzes

verschillende spellen met elkaar te spelen. Wat zou het leuk zijn als ouders/grootouders,
oppasmoeders, etc. ook meedoen met deze activiteiten! Natuurlijk kunt u tijdens dat uurtje ook een
kijkje in de groepen nemen. Gedurende dat uur is de school voor belangstellenden open om te
bekijken wat er zoal in de groepen wordt gedaan. Vanaf half tien gaan we weer rustig werken in de
verschillende groepen. Voor nieuwe ouders is de daginvulling uitgebreider: Tot 12.00 uur is de school
open voor nieuwe ouders en/of ouders die willen kijken waar hun kind naar toe zou kunnen gaan als
het vier jaar wordt. Deze ouders ontvangen dan uitleg over onze werkwijze, de schoolgids wordt aan
hen uitgedeeld en vanzelfsprekend maken we rondje door de school. Dus weet u iemand waarvan de
zoon of dochter binnenkort 4 jaar wordt, dan zou het fijn zijn als u hen attendeert op ons Open Huis.

Informatie over BSO Doerak
De BSO bestaat momenteel bijna 4 jaar! Wij vinden dat een mooie
gelegenheid voor een leuke actie voor de kleuters. In overleg met
Johanna mogen jullie een gratis middag gebruik maken van de BSO!
Op die manier kun je ook ontdekken of buitenschoolse opvang voor
jou een mooie aanvulling kan zijn. De BSO is geopend op maandagen dinsdagmiddag van 14:00-18:30 uur. En bij voldoende
aanmeldingen kunnen we natuurlijk ook op een andere dag
opengaan.
Voor meer informatie willen we jullie doorverwijzen naar de website van SKIK Kinderopvang:
www.skikkinderopvang.nl. Op deze site kunt u ook berekenen wat de netto kosten zijn en dat zal u
meevallen!
Op de BSO doen we veel leuke activiteiten zoals sport- en spel, mozaïek
lijstjes maken, zelf klei maken, uitbeeldspel, voorjaarsbloemen maken,
aardbeihapjes maken en nog veel meer! Het is onze vrije tijd en we doen
dingen die we leuk vinden om te doen. Ons personeel is goed opgeleid en op
deze BSO staat zelfs een HBO-er met ALO opleiding (sport). Daardoor mag
Johanna ook sportactiviteiten met speeltoestellen aanbieden. Hoe leuk kan
het zijn!

WE GAAN WEER KNUTSELEN!!!!!
Wanneer: vrijdag 22 maart
Waar: MFA
Voor wie: groep 1 t/m 8 (gr. 1 t/m 3 graag hulp meenemen)
Tijd: 14:15-15:00
Kosten: 2 euro
Graag opgeven bij henkjanjohanna@home.nl (i.v.m. inkopen knutselspullen)
Volgende knutselmiddagen:
Woensdag 17 april
Vrijdag 10 mei
Vrijdag 14 juni

Stukjes voor de volgende weekinfo kunt u inleveren
tot 12.00 op donderdag 21 maart 2019

