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OUDERAVOND + ADVIES GROEP 8
OUDERAVOND + ADVIES GROEP 8
CARNAVAL LEERLINGEN TOT 12.00

Beste ouders/verzorgers,

ALAAFALAAFALAAFALAAFALAAFALAAF

We blikken terug op een geslaagde Doe-Dag afgelopen
zaterdag. We hebben nieuwe gezichten ontmoet en
kinderen hebben leuk met elkaar gespeeld. Het was ook
mooi om te zien hoe enthousiast de ouders en kinderen
waren over de opvang en onze school. Op 03 april
aanstaande organiseren we een ouderavond, waar u
van allen van harte welkom bent. We hopen dan ook dat
u deze datum alvast in uw agenda vrij houdt!
Mark de Goeij

NEDERLANDS IN EN OM DE SCHOOL
Denkt u eraan dat wij binnen de schoolhekken
Nederlands spreken met elkaar? Zo kan iedereen elkaar
verstaan.

SAVE THE DATE
Noteert u woensdag 03 april alvast in uw agenda? Wij
organiseren deze datum een ouderavondavond met
interessante onderwerpen voor u. Binnenkort krijgt u
meer informatie hierover.

Hallo allemaal,
het is weer bijna zover, het leukste, gekste en
vrolijkste feest is weer in aantocht!
Op vrijdag 22 februari vieren wij met z'n allen
het carnavalsfeest. Dus trek je mafste kleren uit
de kast, of die van je oma en maak er een dolle
boel van.
Je mag op die dag natuurlijk weer optreden.
Verzin een leuk dansje, toneelstukje, of
playback een liedje met een groepje uit je klas
of andere kinderen van school. Natuurlijk wordt
er ook gedanst. Je mag die dag geen
"nep"wapens, confetti en spuitbussen
meenemen. Serpentines mogen wèl. Om 12 uur
kunnen de kinderen van een welverdiende
vakantie gaan genieten. Er is dus 's middags
geen school. Alvast veel plezier met de
voorbereidingen!!!😊

VANUIT… GROEP 4
Hallo allemaal,
Groep 4 is aan de beurt om iets te schrijven voor
het Florikrantje en dat komt goed uit! Er gebeurt
namelijk veel bij ons in de klas!
Op dit moment leren we met thematisch werken
over de dierentuin. We hebben al heel veel geleerd
over veel dieren. In het circuit werken we in de
werkplaats aan ons eindproduct. Een ‘echte’
dierentuin!

BIBLIOTHEEK
In de Bibliotheek Tiel is een Medialab. Je kunt er
kennismaken met technologie en nieuwe media en
vaardigheden ontwikkelen die nodig zijn in een
digitale wereld. Leer spelenderwijs
programmeren, ontwerp je eigen verhaal in een
sprekend fotoalbum of bouw je eigen robot!
In de voorjaarsvakantie zijn er twee klooimiddagen:
-

Maandag 25 februari ‘Fotostrip’ maken van
13.00 uur – 14.30 uur.
Donderdag 28 januari ‘Krijtbord maken’ van
14.00 uur – 15.30 uur.

Kosten voor deze middagen zijn 3,50 euro en je
kunt je inschrijven via de website van de
bibliotheek.

De kinderen in groep 4 zijn echte kanjers!
Binnenkort worden de ouders uitgenodigd om mee
te doen met een les van de Kanjertraining.
Afgelopen dinsdag was de laatste zwemles. De
kinderen hebben heel veel geleerd. Een aantal
kinderen heeft zelfs een diploma gehaald! Andere
kinderen hebben zich ingeschreven en gaan dus
door met zwemles. Super fijn! Tijdens de laatste
zwemles hebben de kinderen de juf in het water
gegooid. Gelukkig had ze droge kleren bij zich!
Tussendoor is er gelukkig ook nog voldoende tijd
om lekker in de sneeuw te spelen!
Helaas hebben we ook (tijdelijk) afscheid moeten
nemen van meester Robert, omdat hij nu meer in
groep 7 is gaan werken. We hopen dat hij snel weer
terug is.
Groetjes van groep 4

Voor de groepen 6,7 en 8 is er in het Medialab een
naschoolse cursus ‘Robot programmeren’. Dit is op
7, 14 en 21 maart van 15.30 uur -17.00 uur. Kosten
bedragen 20 euro voor drie keer. Ook hier kun je je
via de website van de bibliotheek voor opgeven.

OPROEP

SCHAKEN
Afgelopen woensdag 30 januari was het weer
zover. Twaalf kinderen verdeeld over drie
teams hebben meegedaan aan het
schoolschaaktoernooi. Dit jaar deden er 24
teams mee. Het is één team gelukt in de prijzen
te vallen. Het team van Georgi ( 8 ), Besher (7b),
Ayoub (6) en Louis (6) zijn tweede geworden!
Een eervolle vermelding is voor Evgeni (3). Hij
was deze dag de jongste deelnemer. Het was
een ongelofelijk leuke dag. “We hebben deze
beker met alle teams gepakt” - Georgi. Ook
Amin (6), Rayan (5), Soufian (5), Ilse
(6), Mohammed (8), Yaren (8) en Melisa (8) van
harte gefeliciteerd!

-

Heb je nu ook ineens zin om te schaken?
Informeer even bij meester Hans.
DOE-DAG 2019 FLORIANT

Groep 7A, 7B en 8 zijn nog steeds dringend op
zoek naar een nieuwe klassenouder. Een
klassenouder ondersteunt de leerkrachten en de
OR bij
het organiseren van verschillende
activiteiten. Op vrijdag 15 februari a.s. is er om
13.30 uur een bijeenkomst georganiseerd voor
de klassenouders. Voor meer informatie kunt u
terecht bij de leerkrachten van deze groepen of
juf Mariël.

