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Nieuwbouw
Wanneer je nu langs de Lanslaan rijdt, zie je een groot leeg
terrein met nog een paar bulldozers en hopen steen. De werkmannen
zijn nog steeds bezig met het verwijderen van de fundering. Ondertussen
lopen de procedures voor het aanvragen van vergunningen etc. In maart
zal er weer een bewonersavond plaatsvinden. Bewoners van de wijk
zullen nogmaals geïnformeerd en geraadpleegd worden over de
nieuwbouwplannen.

OPP gesprekken
Eind januari en begin februari hebben we de jaarlijkse oudergesprekken
over het ontwikkelingsperspectief (OPP) van de leerlingen gehad. We zijn
blij dat er zoveel ouders binnen de school zijn geweest om met ons over
hun kind te praten.
Van de 187 leerlingen waarvoor een gesprek was gepland, zijn er 180
ouder (s) op gesprek geweest. Dit is 96%. Wat een grote opkomst!

Schoolverlaters
Op donderdag 8 februari zijn veel ouders en leerlingen uit de bovenbouw
naar de open dag van VSO-Stip geweest. Daar hebben zij de vervolgschool van hun kind ‘in bedrijf’ gezien. De leerlingen kwamen met enthousiaste verhalen terug op school.

Nieuws van groep Kip
De afgelopen tijd zijn we in groep Kip druk bezig geweest met het thema
vervoer. De kinderen hebben hierover o.a. nieuwe woorden geleerd als:
de vrachtwagen, de vuilniswagen, het vliegtuig en de motor. Ook kennen
de leerlingen nu ook de woorden: de weg, het zebrapad, oversteken en
de stoep. Als klap op de vuurpijl hebben we onze kennis ter uitvoering
gebracht door echt een weg te gaan oversteken met z’n allen en hebben
we op een stoep gelopen op weg naar het zebrapad. Wat vonden de
kinderen dit leuk om te doen! Natuurlijk hebben we ook vele knutsels
over het thema vervoer gemaakt, liedjes gezongen, filmpjes bekeken
en met behulp van auto’s geoefend met tellen.
Dat we niet alleen aan het thema vervoer hebben gewerkt, kunt u zien
aan de foto. We hebben namelijk ook nog heerlijke appelflappen met
elkaar gebakken.
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Jarigen in maart
03 Lukasz

(Paard)

21 Marit

(Kikker)

04 Hamza

(Eend)

24 Aya

(Eend)

06 Lina

(Kat)

Bram

(Schaap)

(Oranje)

Mayla

(Kikker)

Micha
08 Ensar

(Groen)

25 Christina

(Geel)

11 Bushra

(Paars)

28 Huub

(Bruin)

12 Mike

(Wit)

29 Amin

(Muis)

17 Bowie

(Muis)

31 Haci

(Muis)

18 Finn

(Schaap)

20 Duncan

(Bruin)

Tijmen

(Kikker)

Nieuws uit groep Blauw
Het is maandagmiddag 12.15 uur. De boodschappen zijn zojuist door
Helma en drie kinderen gehaald bij de winkels hier om de hoek. Deze
keer bestond het boodschappenlijstje uit 2 broden, kaas, smeerkaas en
halal vlees. Op de grote tafel staat ook nog zoet beleg en boter die verleden
week niet helemaal opgegaan zijn. Het glutenvrij brood en het beleg hebben
een eigen plekje gekregen zodat iedereen lekker mee kan eten. De tafels
zijn gedekt door 3 andere kinderen met een placemat, een bord, een mes
en vork en met zelf meegebracht drinken. En zo waren we startklaar voor
de maandagmiddaglunch. De kinderen genoten van dit eetmoment en
voelden zich ontzettend trots want het lukte ze allemaal om hun eigen
brood te smeren en te snijden en met smaak op te eten. En wij genoten van
de kinderen! Dit houden we er voorlopig in!
Ook hebben we uitgebreid Carnaval gevierd! We maakten een leuke groepsfoto en nog enkele leuke foto's van de kinderen, leerden een carnavalslied
via 123ZING en liepen met z'n allen de polonaise. Dikke pret die dag!

Gebaar
van de maand

Belangrijke data

Maart
DATUM

WAT

WIE/WAAR

Vrijdag 16 maart

Rafaelshow
Kikker en Konijn

Attleeplantsoen 39
Aanvang 9.15 uur

Vrijdag 30 maart

Goede Vrijdag

Alle leerlingen vrij!

Maandag 2 april

2e Paasdag

Alle leerlingen vrij!

Donderdag 12 april

Gebarencursus

Attleeplantsoen 39
Aanvang 19.30 uur

Sneeuwklokje
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