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De jarigen van deze en de komende weken
Fenne, Isabella, Ruben, Vajèn, Kevin

Agenda
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

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

Schaken
Afgelopen zaterdag hebben drie teams van de Tjongeling
meegedaan aan het Remco Heite schaaktoernooi. Elske, Lieke, Kyra,
Esmee en Inge vormden team 1, Thijs, Jelte, Daan, Jordy en Jorin
waren team 2 en Aïsha, Doutzen, Isa, Annemiek en Sophie vormden
team 3. Alle drie teams hebben hun uiterste best gedaan. Hun
geduld werd door een storing in het computersysteem veel op de
proef gesteld, maar ze hebben zich hier goed doorheen geslagen. Ze zijn uiteindelijk in de
middenmoot geëindigd. De teamfoto en de uiteindelijke uitslagen krijgen we nog toegestuurd.
Met een beker en voor ieder een medaille kwam er een eind aan deze mooie schaakdag!

Techniekkist
Afgelopen dinsdag zijn 4 leerlingen van het
Stellingwerf College bij ons geweest om een
techniekles te verzorgen. Onder hen twee oudleerlingen van ons: Tessa Koelma en Silke Brandsma.
In het kader ven hun opdracht voor onderzoekend
en ontwerpend leren hebben zij een techniekkist
gemaakt voorzien van acht verschillende proefjes.
De opdrachtkaarten waren gelamineerd en wel
bijgeleverd, een volledige docentenhandleiding en
natuurlijk de materialen voor verschillende proefjes. De prachtige kist met inhoud is aan de school
geschonken! Daar zijn we erg blij mee! Na een prachtige techniekles in groep 6-7 kregen ook de
teamleden een uitleg van hun project. Wat is dat mooi om te zien dat oud-leerlingen zoiets moois
hebben ontwikkeld en uitgevoerd!

Veiligheidsenquête
Mocht u nog geen tijd hebben gehad om de enquête in te vullen……U heeft nog tot 12 maart de tijd!

Buurtsport Holiday Games
Op vrijdag 21 februari organiseert Scala van 10-11.30 uur: Voetbal, Rugbu, Korfbal en Volleybal. Van
13.30-15.00 uur worden er andere sporten aangeboden: Voetbal, Pannakooi, Boogschieten,
Apenkooi en Boksen. Ieder dagdeel is geschikt voor groep 1-8 en kost €1,- om aan deel te nemen.
Deze week hebben de leerlingen allemaal een uitnodiging hiervoor mee naar huis gekregen.

PublieksCollege
Op 17 maart organiseert Comprix in samenwerking met AOC terra een publiekscollege in obs
Tuindorp in Wolvega. Deze keer met een heel interessant onderwerp: ‘Doen wat je zegt en zeggen
wat je doet’. Dit college wordt gegeven door Steven Pont, bekend van columns in o.a. Libelle. Het
wordt een interessante avond waarop vele van onze opvoedkundige dilemma’s besproken worden.
Ook hiervan heeft uw kind deze week een flyer mee gekregen naar huis.
Iedereen is welkom! In verband met de te verwachten drukte graag vooraf opgaven via de mail:
bianka.vdberg@comprix.nl

Fijne vakantie allemaal!

Stukjes voor de volgende weekinfo kunt u inleveren
tot 12.00 uur op donderdag 27 februari 2020

