Nieuwsbrief februari 2020

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
Welkom nieuwe leerlingen
In februari begint Bouwe Baan op De Singel. We wensen hem veel (leer)plezier op onze
school!
Rapporten
Op donderdag 20 februari krijgen alle kinderen de rapporten mee.
10-minutengesprekken
Op 5 maart staan er 10-minuten gesprekken gepland. De gesprekken vinden na schooltijd
plaats. U bent vrij om zich in te schrijven voor de gesprekken. Heeft u geen bijzonderheden
om te bespreken, dan bent u niet verplicht om u in te schrijven.
Vanaf dinsdag 18 februari zal de planner in Parro opengezet worden, zodat u een gewenst
tijdstip kunt kiezen om het gesprek plaats te laten vinden.
Carnaval
Op vrijdag 21 februari vieren we samen carnaval! De kinderen worden om 08.30 uur op
school verwacht, waar een leuk programma begint. Alle kinderen mogen deze ochtend
verkleed naar school komen. Voor een pauzehap en drinken wordt gezorgd.
De Willem de Zwijger start om 10.45 uur met de optocht, waarna de stoet via De Hogeweg
naar De Singel zal lopen. Kinderen van De Singel zullen ritsend de stoet in gaan. De stoet
zet zich voort door het centrum van Willemstad. Kinderen die zich niet hebben ingeschreven
voor de optocht, zullen gezamenlijk achter de route lopen. Alle kinderen kunnen om 12.00
uur bij school worden opgehaald. Inschrijven voor de optocht kan tot 13 februari a.s.
Voor kinderen die om geloofsredenen niet mee willen lopen met de optocht is er de
mogelijkheid om een activiteit op school te doen. Wilt u dit wel doorgeven aan de leerkracht
van uw kind(eren)?
De kinderen van groep 1 zijn eigenlijk deze ochtend vrij, maar zijn van harte welkom om de
ochtend ook mee te lopen! Als uw zoon en/of dochter meeloopt, wilt u dit dan doorgeven aan
juf Pauline of juf Josephine?
Mad Science
In de bijlage vindt u een informatiefolder over Mad Science. Op 9 april zal Mad Science een
wetenschap- en techniekshow op school verzorgen. Als vervolg op de show is er de
mogelijkheid om de kinderen van groep 3 t/m 8 aan te melden voor de naschoolse cursus.
De kosten voor de cursus zijn €72,50. Mocht het zo zijn, dat uw kind(eren) heel graag willen
deelnemen aan deze cursus, maar dit financieel niet mogelijk is, neem dan gerust contact op
met juf Loeky om de mogelijkheden te bespreken.

Ruilmarkt buurthuis Irene
Op zaterdag 15 februari 2020 organiseert Buurthuis Irene van 14.00 tot 17.00 uur een
ruilmarkt.
Het idee achter de ruilmarkt:
Ruilen is goed voor het milieu en je portemonnee. Ruilen is naast nuttig en duurzaam ook
gewoon heel leuk.
Iedereen kan meedoen, op de ruilmarkt is niet van belang hoeveel geld je wel of niet hebt.
Wat kun je ruilen?
Je kunt alles ruilen dat bij onderstaande ruilgebieden ingeleverd kan worden:
1. Groen (zaden, stekken, planten, bollen, alles voor de tuin)
2. Leesmarkt (boeken)
3. Culinair (recepten, taarten, dranken, jam, chutney, vlierbessensiroop, etc.)
4. Mode (kleding, schoenen, accessoires)
5. Huishoudelijk (serviesgoed, huishoudelijke artikelen, sier)
6. Speelgoed
7. Doe het zelf (gereedschap maar ook onderdelen en eigengemaakte zaken)
Hoe werkt het?
Ieder ruilgebied heeft een ruilchef. Lever tussen 14.00 en 16.00 uur jouw ruilwaar (schoon en
heel) in bij een van de ruilchefs. Samen bepaal je wat jouw ruilwaar waard is. Je ontvangt
hiervoor waardebonnen waarmee je iets leuks uit kunt zoeken. De bonnen zijn geldig bij alle
ruilgebieden. je kunt dus ook een boek voor een trui ruilen of een theepot voor een plant.
Wat er overblijft geven we aan het einde van de dag aan goede doelen.
Verjaardagen
5 februari
6 februari
14 februari
16 februari
27 februari
28 februari

Briq van Rooijen (groep 3)
Pim van Ipenburg (groep 6)
Robine van Deutekom (groep 1/2)
Jason Wolters (groep 4)
Bo de Visser (groep 4)
Dean Kamp (groep 3)

Wij wensen alle jarigen een fijne verjaardag!

