NIEUWSBRIEF 48
Jaargang 6
Februari 2020

Huisvesting
Wij zijn nog steeds in afwachting van de omgevingsvergunning. Als deze
er is kan de bouw starten!

AVG
U merkt dat wij op school een aantal zaken hebben aangepast om te voldoen aan de privacywet.
De ontwikkelingsperspectieven (OPP) gingen voorheen mee in de tas van
de leerling. Vanaf nu zullen we deze documenten per mail beveiligd naar u
verzenden. U heeft hiervoor per SMS een code gekregen. Deze kunt u de
gehele schoolloopbaan van uw kind gebruiken. Uiteraard is dit alleen nodig
als we u privacy gevoelige informatie sturen.

Herinnering: Naam op de tas van de leerling
De meeste van onze leerlingen komen met een busje op school. Vaak met
een vaste chauffeur maar soms ook met een onbekende chauffeur. Wilt u
daarom in of aan de tas van uw kind een kaartje doen, waarop de naam
van uw kind, een telefoonnummer en de naam van onze school staat.

KROKUSVAKANTIE
Van maandag 24 februari t/m
vrijdag 28 februari

STUDIEDAG
Maandag 2 maart
Alle leerlingen vrij!
Jarigen in februari
01 Soumaya (Groen)

17 Lieke

(Geel)

06 Mels

(Rood)

18 Nykka

(Paars)

11 Quinten

(Geel)

21 Alae

(Bruin)

15 Loïs

(Bruin)

23 Abdullah

(Kip)

23 Aysegül
Çemile
28 Evi

(Bruin)
(Blauw)
(Hond)
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Nieuws uit groep Kikker
De afgelopen weken hebben wij gewerkt met het thema ‘Hulpdiensten’. We
hebben veel geleerd over de politie, ziekenauto en brandweer. In de klas
hebben we vuurtjes geblust met de spuit, dit was erg leuk! Ook zijn we op
de ladder geklommen om de kat uit de boom te redden. Iedereen heeft zo
hard gewerkt dat ze een brandweer diploma hebben gekregen!
Groetjes van groep Kikker!

Traktatie van de maand
Hiep hiep, hoera! Uw kind is jarig en dat mag natuurlijk gevierd worden.
Een leuke traktatie hoeft niet moeilijk te zijn, maar kan er toch super leuk
uitzien. Dit keer is de traktatie van de maand een stoere Batman banaan
en prachtige regenboog stokjes. Beide traktaties zijn leuk te geven voor
zowel jongens als meisjes. Met een paar stukjes stof en verschillend
gekleurd fruit komt u al een heel eind. Maak er wat moois van en geniet
vooral van de prachtige traktaties.

Gevraagd
Wij zijn op de onderbouw op zoek naar reservekleding. Het gaat om
onderbroekjes rond de maat 122 t/m 140. Heeft u deze, geef ze dan mee
met uw kind

Gezondheidsweetjes van de maand
Wist je dat je voor vragen over vaccinaties (inentingen, prikken) bij de
jeugdgezondheidszorg terecht kan? Alle kinderen in Nederland kunnen
gratis hun prikken volgens het landelijk schema krijgen. Voor kinderen die
niet in een rij kunnen wachten, angstig zijn of gedragsproblemen hebben,
kan een losse afspraak gemaakt worden zodat er meer rust en tijd is om
de prikken te geven. Als je twijfel hebt over vaccineren of vragen hebt,
kun je altijd bellen om een afspraak te maken: 030-2863300.
www.jeugdengezinutrecht.nl/showsite.asp?map_id=688933

Veronique van Ham

Nieuw goed doel
Helaas is het nog niet gelukt om een nieuw goed doel bekend te maken.
De verkiezingen zijn nog in volle gang. De kinderen zijn geïnformeerd
doormiddel van een PowerPoint. Alle ouders en verzorgers bedanken wij
voor het aandragen van ideeën en instanties voor het nieuwe goede doel.
Zodra de uitslag bekend is zullen wij iedereen op de hoogte brengen.
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Belangrijke data
DATUM

WAT

WIE/WAAR

van de maand

Maandag 10 februari
t/m

Gebaar

Leerlingzorggesprekken

Alle leerlingen

Carnaval

Alle leerlingen

Krokusvakantie

Alle leerlingen vrij!

Maandag 2 maart

Studiedag

Alle leerlingen vrij!

Dinsdag 3 maart

1e schooldag na
Krokusvakantie

Alle leerlingen

donderdag 13 februari
Vrijdag 21 februari
Maandag 24 februari
t/m
Vrijdag 28 februari

Telefonisch contact

Carnaval

Het gebeurt met regelmaat dat wij naar ouders bellen en ouders niet opnemen en zij dan de school terugbellen. Vaak weten ouders dan niet wie er
gebeld heeft. Ook als er een bericht ingesproken is, weten ouders vaak niet
wie gebeld heeft. Voor ons is het dan lastig om de juiste persoon te vinden.
Als het dringend is zal u worden teruggebeld. Alleen als de administratie
weet naar welke ouder is gebeld kunnen we u met de juiste persoon in
contact brengen.

Nieuws uit groep Groen
Wat hebben we na de kerstvakantie een leuke start gemaakt! Afgelopen
vrijdag waren wij samen met groep Roze en groep Lila aan de beurt voor de
Rafaelshow. De aula zat vol met ouders, opa’s, oma’s en zelfs een aantal
zussen. Ons thema van deze show was dieren. Mikai heeft onze show geopend. Om eerst de dierenkennis van de ouders te beoordelen hebben we
een dierengeluiden-quiz gedaan, die werd gepresenteerd door Cody
en Alessio. Daarna hebben we laten zien hoe goed we kunnen zingen en
dansen op de liedjes: ‘ze kunnen zeggen wat ze willen maar de olifant’ en
‘de pinguïndans’. Het was een groot feest! Natuurlijk verdiende
iedere klas een opsteker, waaronder ook groep Groen voor het altijd
helpen en er voor elkaar zijn. Als afsluiting hebben we iedereen gevraagd
op de dansvloer te komen om nog te dansen op het laatste lied! Het was
een gezellige Rafaelshow!
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