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Agenda maart 2017:
Woensdag 1 maart:
Vrijdag 3 maart:
Vrijdag 10 maart:
Week van 13 maart:
Dinsdag 14 maart:
Donderdag 30 maart:
Dinsdag 4 april:

Meesters- en Juffendag + Carnaval
Uitnodiging Oudergesprekken mee
Rapporten mee naar huis
Oudergesprekken
Groep Lisdodde naar de schouwburg.
Schoolverlaters op excursie naar het Anne Frankhuis
Examenles Marietje Kessels Project (voor Schoolverlaters)

Beste ouders en verzorgers,
De maand maart zijn we feestelijk gestart met de jaarlijkse Meesters- en Juffendag. Verderop
in deze maandbrief vindt u een aantal foto’s van de gezamenlijke viering.
In de weekopening van maandag 6 maart wordt de start
gemaakt met de nieuwe units van IPC. Het gezamenlijke
thema in de hierop volgende weken is “Kleding”, waarbij
kleding, verkleden, mode en muziek centraal staan. In de
klas kunt u op de leerwand zien wat de verschillende
vaardigheidsdoelen zijn en hoe aan het behalen ervan
door de kinderen wordt gewerkt.
In de week van 13 maart staan de oudergesprekken gepland, de uitnodigingen voor deze
gesprekken gaan op 3 maart mee naar huis. Op vrijdag 10 maart gaan de rapporten mee
naar huis.
Vriendelijke groet,
Arno Westerhof, adjunct-directeur
Ouders in de klas
In deze periode krijgt u als ouder de mogelijkheid om mee te komen kijken en/of helpen in de
groep van uw kind. De leerkrachten hebben voor de eigen groep een passende manier
bedacht om dit vorm te geven.
Vóór de voorjaarsvakantie ontving u bericht van de leerkracht(en) van uw kind over de
mogelijkheden om in de klas te zijn en hoe u zich kunt aanmelden.
Oudergesprekken
In de week van 13 maart zijn er weer oudergesprekken. U ontvangt hiervoor een aparte
uitnodiging van de leerkracht van uw kind met de juiste datum en tijd. Op 10 maart gaan de
rapporten mee naar huis. Dit rapport wordt tijdens de oudergesprekken met u besproken.

De Meesters- en juffendag
Ook dit jaar vierden de meesters en juffen hun verjaardagen samen op de Meesters- en
Juffendag. Veel kinderen waren in hun mooiste (verkleed)kleren naar school gekomen en er
werd feest gevierd in de klas en samen in de middenruimte. Hier een aantal foto’s van de
optredens bij “Telekids” met mevrouw Zuurtje en mevrouw Pruimpje, de pinguïndans en heel
veel meer.

Stepjes
Het buitenspeelmateriaal voor de oudere groepen is aangevuld met stoere stevige stepjes en
bijbehorende ‘ramps’. U ziet wat een mooie stunts er mee worden gedaan. Het
buitenspeelmateriaal wordt voor alle groepen bekostigd uit het gedeelte ‘overblijfbijdrage’
uit de ouderbijdrage.

Trefwoord thema uitleg
Week 7 t/m 10 (13 februari t/m 10 maart): Zoeken en vinden
Inhoud: Over verliezen en zoeken, over weglopen en terugkeren, over blij zijn als alles
weer compleet is.
Bijbel: Het verloren muntje; Het zoekgeraakte schaap; De weggelopen zoon (Lucas 15).
Week 11 t/m 13 (13 t/m 31 maart): Beperkt
Inhoud: Over leven met beperkingen, over werken aan zelfstandigheid en vrijheid.
Bijbel: De kromme vrouw en het jonge meisje (Matteüs 9); De mismaakte hand (Marcus 3);
De melaatse (Matteüs 8); De blinde (Lucas 18); De dove (Marcus 7).

Gefeliciteerd!
In maart zijn de volgende leerlingen jarig: Tim, Tijmen, Shaqel, Sergio, Brandon, Milan en
Dayni. Alvast van harte en een fijne dag gewenst!
Procedure rondom extra en bijzonder verlof
Soms komt het voor dat ouders een extra dagje vrij of verlof komen vragen voor hun kind. Alle
scholen moeten zich houden aan de wettelijke richtlijnen die hiervoor zijn gegeven in de
leerplichtwet.

We mogen als school alleen vrij geven voor: een verhuizing, een huwelijk van familie, een
ernstige ziekte, een begrafenis, een religieus feest en een ambts- of huwelijksjubileum.
Vakantieverlof geven buiten de schoolvakanties kunnen wij alleen in zeer uitzonderlijke
gevallen.
Wanneer u een verlofaanvraag wil indienen kunt u bij Karin Smit, onze administratieve kracht,
een aanvraagformulier ophalen. De aanvraag moet, indien mogelijk, 8 weken voor het begin
van het verlof worden ingediend.
Voor afwezigheid in verband met tandarts, huisarts of ziekenhuisbezoek moet er een oranje
afwezigheidsbriefje ingevuld worden. Dit kunt u ook ophalen bij de administratie.

