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De jarigen van deze en de komende weken
Lynn, Elske, Daan

Agenda
08-02
10-02
13-02
14-02
15 t/m 23-02
24-02
27-02
04-03
09-03
10-03
13-03
18-03
08-04
17-04
21-04

Remco Heite schaaktoernooi
Rapportgesprekken
Harp en boomwackerles groep 1-5
Free running groep 7
Voorjaarsvakantie
Klankbordgroep
Harp en boomwackerles groep 1-5
Personeelsdag Comprix: alle leerlingen vrij
Veerkieker groep 4-5
Ouderinformatieavond: groepsdoorbrekend werken 19.30-21.00 uur
NL-Doet
Open dag Comprix scholen
MR/OV vergadering
Koningsspelen ( atletiek)
Eindtoets Route 8: groep 8

Harplessen
Deze week zijn de harplessen en
boomwhakerlessen voor groep 1-5 begonnen.
Het was mooi om te zien, hoe de leerlingen
opgaan in een voor hen nieuw instrument. Iedere
groep krijgt 2 lessen. De groepen 6-7-8 hebben
net een rockdanslessenserie gegeven door
dansleerkracht Clairette afgerond. Ook hieraan
hebben de leerlingen met plezier deelgenomen.

Verjaardag juf Wieneke en juf Anja
Op 14 februari vieren de beide juffen van groep 1-2 b hun verjaardag. De kinderen hoeven geen geld
mee voor een cadeautje. Er wordt gezorgd voor een gezamenlijk cadeau. Een zelf gemaakte tekening
of i.d. is natuurlijk altijd welkom! De kinderen mogen die dag verkleed naar school.

Veiligheidsenquête
Iedere twee jaar vraagt het ministerie ons om een veiligheidsenquête af te nemen onder ouders,
leerlingen en leerkrachten. De laatste veiligheidsenquête is al weer twee jaar geleden afgenomen.
Samen met de tevredenheidsenquête die in november is ingevuld en de uitslag van de controle van
de speeltoestellen kunnen wij bekijken of en welke items door ons anders aangepakt kunnen
worden, bekeken moeten worden op fysieke veiligheid, e.d. We hopen dan ook dat veel ouders de
enquête zullen gaan invullen. Veertig vragen gaan over fysieke, psychische en sociale veiligheid.
De mailadressen worden door het programma gegenereerd. Als het goed is heeft ieder gezin heeft 1
enquête ontvangen. Bij welk mailadres van één van de ouders is ons niet bekend i.v.m. de privacy en
anonimiteit. U heeft tot 12 maart de tijd om de enquête in te vullen.

Nieuwe BSO open
U heeft het vast al gezien bij binnenkomst in onze school. De nieuwe BSO is
klaar om te starten. Het ziet er al heel gezellig uit.
Op maandagavond 10 februari (tijdens de contactavond) is “Welkom
Kind” van 19-21 uur ook aanwezig. U kunt dan even een kijkje nemen,
kennis maken met de begeleidsters en informatie ontvangen over de kosten e.d. Loopt u dan geheel
vrijblijvend ook even binnen?

WE GAAN WEER KNUTSELEN!!!!
Wanneer: woensdag 12 februari
Waar: MFA
Thema: carnaval!!
Voor wie: gr. 1 t/m 8 (gr. 1 t/m 3 graag hulp meenemen)
Tijd: 14:15 tot 15:00
Kosten: 2 euro
Graag opgeven bij henkjanjohanna@home.nl (i.v.m. inkopen knutselspul)

Activiteiten en kindertheater in het Fries Landbouwmuseum
tijdens de voorjaarsvakantie
Tijdens de voorjaarsvakantie staat het Fries Landbouwmuseum, net als andere jaren, bol van de
activiteiten. Dit jaar met het thema WATER: zoals kindertheatervoorstellingen, een speurtocht door
het museum en leuke weet- en doe-activiteiten.
Van 18 t/m 21 februari zijn we open voor kinderen, pakes, beppes, vaders, moeders, ooms, tantes,
buurmannen en buurvrouwen. Iedereen is welkom, want ‘op vertoon’ van een volwassenen hebben
kinderen gratis entree tot het museum en er is een gratis speurtocht!
Kinderen moeten wel betalen voor de kindervoorstelling en de knutselspullen.
Elke dag zijn er van 11:00 – 17:00 uur activiteiten. Kinderen kunnen met hun begeleiders een
speurtocht maken door het museum waarbij water centraal staat. Ze kunnen chololademelk maken
van water..... en hoe kun je met melk een geheime boodschap maken?
Theater
Op dinsdag 18, woensdag 19 en donderdag 20 febr. is er om 14:00 uur de kindervoorstelling: WATER
voor nu en later .. Het is een familievoorstelling vol leerzame momenten en fraaie liedjes, speciaal

voor kinderen van 5 – 10 jaar. Deze voorstelling maakt kinderen bewust van alle facetten van water.
De kinderen worden gestimuleerd om zelf na te gaan denken over de beschikbaarheid van water en
de vanzelfsprekendheid van schoon (drink)water. Daar mee sluit het thema aan op bewustwording
van de natuurlijke leefomgeving en duurzaamheid.
Er is veel interactie en dynamiek om het kinderpubliek te blijven boeien.
Theatermaker en muzikant Poppa.P maakt al jaren leuke, frisse voorstellingen speciaal voor kinderen.
Hij zingt vrolijke liedjes, maar snijdt net zo makkelijk serieuze onderwerpen aan.
Poppa.P geeft veel ruimte aan interactie met z'n jonge publiek van tussen 4 – 12 jaar. Gitaar, allerlei
instrumenten en voorbespeelde partijen zijn de basis voor zijn vrolijke liedjes.
De entreeprijs voor volwassenen is € 7,00 pp. De entree voor kinderen is gratis als ook een
speurtocht door het museum.
De kindervoorstelling kost € 6,00 pp (ex. boekingskosten). Er kan online geboekt worden via de
website.

Stukjes voor de volgende weekinfo kunt u inleveren
tot 12.00 uur op donderdag 13 februari 2020

