Nieuwsbrief maart 2020

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
Welkom nieuwe leerlingen
In maart begint Veerle Vermeiden op De Singel. We wensen haar veel (leer)plezier op onze
school!
Luizencontrole
Op woensdag 4 maart staat de volgende luizencontrole gepland. Graag deze dag geen gel in
het haar.
10-minutengesprekken
Op 5 maart staan er 10-minuten gesprekken gepland. De gesprekken vinden na schooltijd
plaats. Heeft u geen bijzonderheden om te bespreken, dan bent u niet verplicht om u in te
schrijven. U kunt zich tot dinsdag 4 maart 12.00 uur inschrijven.
Week van de Lentekriebels
De week van de lentekriebels is een projectweek waarbij in het basisonderwijs een hele
week relationele en seksuele voorlichting gegeven wordt. Elk jaar staat er een thema
centraal. Dit jaar is het thema ‘Seksuele vorming geven is een feestje!’ We besteden in de
week van 16 tot 20 maart aandacht aan dit thema, waarbij we ingaan op de leuke en
positieve kanten van seks. We willen laten zien waarom het zo belangrijk is en wat scholen,
ouders en leerlingen het oplevert om hier aandacht aan te besteden.
Op www.weekvandelentekriebels.nl kunt u meer informatie vinden.
Pasen
Save the date: 9 april
De dag start met een show van Mad Science.
Tussen de middag krijgen de kinderen een Paaslunch verzorgd door de ouderraad.
Van 13.00u-14.00u is er een Paasviering in de Koepelkerk voor groep 1t/m 8. (Groot)ouders
zijn van harte welkom!
Baby nieuws!
Op 25 januari is juf Yvette bevallen van een zoontje, Finn. Het gaat erg goed met baby en
mama. Ze komen nog een keertje langs op school voor beschuit met muisjes.

Workshop KUNSTstof buurthuis Irene
Op dinsdag 31 maart geeft Mirjam de Jong in Buurthuis Irene een creatieve workshop waarin
plastic centraal staat.
Mirjam is jarenlang werkzaam geweest als pedagogisch medewerker met kinderen in de
buitenschoolse opvang.
Naast haar werk als persoonlijk begeleider op een woongroep van mensen met een
beperking geeft zij de workshop KUNSTstof.
Haar drijfveer is creatief bezig zijn en anderen, vooral kinderen, bewust te maken van hun
omgeving en hoe daarvoor zorg te dragen.
De workshop begint meteen na schooltijd en duurt tot 16.30 uur.
De kinderen mogen zelf plastic dopjes, flesjes en bakjes meenemen.
De kosten zijn 5 euro p.p. (vanaf 8 jaar)
Nieuws van de overblijfmoeders
Zaterdag 15 februari hebben 4 overblijfmoeders hun volledige EHBO gehaald.
En 1 overblijfmoeder reanimeren op zowel volwassenen als kinderen.
Super trots!
Gefeliciteerd Tamara (Alain groep 3), Mandy
(Ryan groep 3), Noortje (Lisanne groep 3,
Emmelie groep 1/2), Danielle (Dex en Liv groep
1/2), Adela (Roman groep 5, Afina groep 1/2).
Er zijn nu 10 overblijfmoeders volledig
gecertificeerd voor EHBO!
Momenteel zijn we ook aan het kijken voor
uitbreidig van de spelmaterialen buiten.
En denkt u: ik zou ook wel overblijfmoeder
willen zijn, maar hoe zit dat dan?
Geef het aan bij de juf of laat het aan een
overblijfmoeder weten.

Voorjaarsbeurs De Singel
De speelgoed en kinderkledingbeurs staat alweer in de agenda bij ons: Vrijdag 3 April.
Zet u hem ook in de agenda?
Wellicht een mooi moment om deze vakantie eens door de kasten van de kinderen te gaan.
Kan ik iets aanbieden voor de verkoop of wat hebben we nodig en zou ik ervoor bij de beurs
kunnen kijken?
Meedoen met de beurs of uitleg hierover? Stuur een mailtje
naar speelgoedenkledingbeurs@live.nl .
Komen kijken op 3 april kan van 1500 uur tot en met 2000 uur.
Heeft u in de ochtend van 3 april of in de ochtend van 4 april een uurtje over om te helpen?
Laat het dan ook even weten via een berichtje naar
speelgoedenkledingbeurs@live.nl.

Verjaardagen
1 maart
3 maart
5 maart
7 maart
8 maart
11 maart
12 maart
14 maart
15 maart
20 maart
23 maart

Sebastian Matusiuk (groep 8)
Jules Luikenaar (groep 4)
Demi Versteeg (groep 6)
Vito Kooren (groep 6)
Julia Auwerda (groep 1/2)
Fien de Boer (groep 5)
Bas den Hollander (groep 8)
Chelsea van Est (groep 3)
Ella de Bruin (groep 6)
Afina Arshakian (groep 1/2)
Wessel Klijn (groep 4)
Raff van Rooijen (groep 6)
Lola de Visser (groep 7)

Wij wensen alle jarigen een fijne verjaardag!

