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Kamp groep 8
Deze week zijn de leerlingen van groep 8 op kamp geweest in
Wilhelminaoord in Drenthe. Vanmiddag om kwart voor drie waren
zij gelukkig weer terug op school. Zij hebben met elkaar een fantastische week achter de rug en hebben prachtige avonturen beleefd. Alle vaders en moeders waren weer blij om hun kinderen in
de armen te kunnen sluiten. Juffen Arlette, Martine en Elvira bedankt voor de goede begeleiding.
Inrichting van onze speelplaats
De inrichting van onze speelplaats gaat zijn laatste fase in. In de
voorjaarsvakantie plaatst de fa. Donkergroen een nieuw duikelrek
op de speelplaats. Hiermee gaat een vurige wens van veel kinderen
in vervulling. Daarnaast worden ook in de voorjaarsvakantie de
voetbalpaaltjes, ook een vurige wens van
de kinderen, op de speelplaats geplaatst.
Op 18 maart, de Nationale boomplantdag,
wordt nog een derde boom geplaatst en
wanneer het weer beter wordt, krijgen we
nog mooie plantenbakken voor op onze speelplaats. Die ziet er
inmiddels prachtig uit. Een heerlijk plek om te spelen. Met dank
aan juf Carola voor haar jarenlange inspanningen hiervoor.
Welk fruit eet uw kind in de week na de vakantie op school?
In de week na de vakantie krijgen de kinderen op school worteltjes
(waspeen), peer en een appel uitgedeeld.
Voorjaarsvakantie en de weekendschool
Vandaag is voor alle leerlingen de voorjaarsvakantie begonnen. De voorjaarsvakantie duurt
één week. We zien alle kinderen op maandag 2 maart weer terug op school. Morgen, zaterdag 15 februari, is er geen weekendschool. De volgende bijeenkomst van de weekendschool
is op zaterdag 7 maart.
Knutselmaterialen
De afgelopen periode hebben er diverse oproepen
voor sparen van toiletrolletjes, knutseldoosjes, eierdozen e.d. in de nieuwsbrief gestaan. Daar hebben
veel ouders goed gehoor aan gegeven. Inmiddels
puilen onze magazijnen uit. Op dit moment hebben
we even voldoende en trekken wij onze oproep tot
sparen een poosje in. Wij zullen het weer melden in
de nieuwsbrief als de voorraad geslonken is. Bedankt voor het sparen en inleveren van deze spullen!!
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Inleveren rapporten

Vandaag was de uiterste datum voor het inleveren van de rapporten van de
leerlingen op school. Veel rapporten hebben wij van kinderen terug gekregen.
Helaas niet die van alle kinderen. Wij vragen u om, wanneer u nog niet ingeleverd heeft, het rapport op maandag 2 maart aan uw kind mee te geven en
in te leveren bij de groepsleerkracht.
Bovenschoolse plusklas
Een aantal leerlingen uit de groepen 3, 4, 6, 7 en 8 neemt deel
aan de bovenschoolse plusklas Qind in samenwerking met De
Notenkraker. Het komende half jaar zullen deze lessen op De
Notenkraker in het technieklokaal aldaar plaatsvinden. Ouders
van leerlingen die deelnemen aan de plusklas worden hiervan
door de school op de hoogte gebracht. Voor het uitvoeren van
deze plusklaslessen maken wij gebruik van het aanbod van een
docent, juf Rinske. Ouders zijn verantwoordelijk voor het vervoer van de leerlingen naar de plusklas. Van alle deelnemende
ouders van plusklasleerlingen vragen wij een bijdrage van €
10,00 per kind ter vergoeding voor ouders die het vervoer van de kinderen verzorgen. U
kunt dit op school bij juf Belinda of juf Erna inleveren.
Weekendschool
Op onze school bieden wij voor de leerlingen van de groepen 6 t/m 8 de weekendschool
aan. De leerlingen komen van 09.30-12.00 uur naar school. Zij krijgen dan extra taallessen,
rekenlessen en een culturele activiteit aangeboden. De weekendschool is een gezamenlijk
initiatief van obs Prinses Catharina Amalia, obs De Notenkraker en obs Ypenburg. De weekendschool wordt gesubsidieerd door de Gemeente Den Haag. Deelname aan de weekendschool is gratis en vrijwillig, maar na inschrijving is komen verplicht. De weekendschool
vindt altijd plaats op onze school.

Op zaterdag 22 februari
is de weekendschool gesloten. De volgende
weekendschool is op zaterdag 7 maart. Deuren
openen om 09.25 uur.

Wij wensen iedereen een hele fijne voorjaarsvakantie toe en zien
iedereen graag terug op maandag 2 maart tussen 08.15 en
08.30 uur.

