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Nieuwsbrief: februari 2016
Agenda

15 februari
16 februari
19 februari
26 februari
26 februari
7 maart

Vooruitblik

10 maart
15 maart
18 maart
22 maart
23 maart
25 maart
28 maart
7 april

Rapportgesprekken groep 1 t/m 8
Rapportgesprekken groep 1 t/m 8
Rapport 1 mee naar huis
Groep 1 t/m 4 naar van Beresteyn (voorstelling “Woeste Willem”)
Groep 1 t/m 4: 12.00 uur start voorjaarsvakantie
Groep 5 t/m 8: 15.15 uur start voorjaarsvakantie
Einde voorjaarsvakantie: weer naar school
Luizencontrole
Groep 7 en 8 naar van Beresteyn
Nieuwsbrief maart gaat mee
Open dag “De Groenling” van 13.30 uur – 16.00 uur en van 19.00 uur –
20.30 uur
Margedag, alle kinderen zijn vrij
Paasfeest
Paasmaandag, alle kinderen zijn vrij
Oud papier (niet in maart vanwege de voorjaarsvakantie)

Nieuw rijdend buitenspeelmateriaal voor de kleuters
De kleuterjuffen zijn de afgelopen weken druk bezig geweest met het
uitzoeken van nieuw rijdend buitenspeelmateriaal voor de kleuters.
Er zijn nieuwe steps, trekwagens, kruiwagens,
driewielers, duwwagens, strijdwagens etc.
aangeschaft. Vanzelfsprekend zijn de kleuters
razend enthousiast en konden ze niet wachten
om het nieuwe materiaal uit te proberen!
Jammer genoeg heeft het weer nog niet echt toegelaten om lekker buiten te
spelen, maar desondanks hebben we al wel de eerste foto's van het nieuwe
materiaal kunnen maken.

Oudergesprekken
Maandag 15 en dinsdag 16 februari zijn de rapportgesprekken. Alle ouders hebben hiervoor
inmiddels een uitnodiging ontvangen. De rapporten worden op vrijdag 19 februari aan alle kinderen
mee gegeven naar huis.
Stagiaires
Afgelopen donderdag 11 februari zijn meester Roy de Lange en juf Britt Kingma gestart met hun
stage. Meester Roy is elke donderdag in groep 3 te vinden en juf Britt is op de donderdag in groep
5/6. In de volgende nieuwsbrief zullen zij zich ook aan u voorstellen. Wij wensen ze veel
(leer)plezier op de Hendrik Westerschool.

Margedag
Op woensdag 23 maart maakt het team gebruik van de marge-uren. Alle
kinderen zijn deze dag vrij. Het team gaat deze dag een scholing volgen om
de leerlingenzorg nog beter te organiseren in ons administratiesysteem.
Gebruik van de kiss and ride zone
“Kiss & Ride”-zones zijn parkeerstroken bedoeld om passagiers van personenauto’s af te zetten of
op te halen (o.a. bij treinstations en scholen) en meteen weer verder te rijden” (website Veilig
Verkeer Nederland).
Het gebeurt nog regelmatig dat de “Kiss & Ride”-zone gebruikt wordt om langdurig te parkeren.
Hierdoor ontstaan er parkeerproblemen en verkeersopstoppingen die onnodig zijn. Wij willen u dan
ook vriendelijk vragen om de “Kiss & Ride”-zone te gebruiken waar deze voor bedoeld is (afzetten
van uw zoon/dochter en weer door rijden).

Roken buiten de hekken
Binnen “De Groenling” is in het verleden een afspraak gemaakt; dat we alleen buiten de hekken
roken. De sigarettenpeuken dienen door u zelf opgeruimd te worden. Wist u dat: als uw kind een
sigarettenpeuk op eet hij/zij hier heel erg ziek van kan worden en zelfs aan kan overlijden? Laten we
er met elkaar om denken.

