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Adoptiemonument
Op donderdag 9 april wordt om 14.00 uur
de jaarlijkse herdenking bij het monument
Verzetsstrijders Allardsoog gehouden.
Naast een flink aantal genodigden zijn
van de beide scholen in ons dorp de
groepen 7/8 ook aanwezig. Een aantal
kinderen vervullen zoals altijd ook een rol
binnen deze herdenking.
U bent allemaal van harte uitgenodigd om
deze plechtigheid ook bij te wonen.

Contactavond
Op de schoolkalender staat dat de contactavond wordt gehouden op maandag 10 februari.
Maar doordat niet alle collega’s die dag kunnen, is de avond verplaatst naar woensdag 12
februari. Op het rooster hieronder kunt u zien wanneer u waar en bij wie wordt verwacht.
We beginnen om 17.00 uur en de rapporten liggen voor u klaar. Help ons alstublieft met het
bewaken van de tijd. Dat voorkomt dat ouders na u onnodig lang moeten wachten. Het contactgesprek is écht bedoeld om de voortgang van uw kind te bespreken. Als er andere zaken zijn die besproken moeten worden dan kan er beter een andere afspraak worden gemaakt. Dan is er alle tijd en ruimte om met elkaar van gedachten te wisselen.
Groep 8 staat niet ingedeeld. Deze leerlingen worden met hun ouders allemaal uitgenodigd
voor het adviesgesprek.
Groep 1/2
juf Paula
lokaal 1/2

Nieuwe website
Graag attenderen we u nogmaals op
onze vernieuwde website. We wensen u
veel leesplezier

Bijbelrooster

Week 5: 27-31 januari 2020
Het geluk, Matteüs 5:1-12
Als niemand het ziet, Matteüs 6:1-4
Het Onze Vader, Matteüs 6:5-15
Week 6: 3-7 februari 2020
Wees niet bezorgd, Matteüs 6:25-34
Het huis op de rots, Matteüs 7:24-27
De zieke knecht, Matteüs 8:5-13
Week 7: 10-14 februari 2020
De storm op het meer, Matteüs 8:23-27
Twee bezetenen, Matteüs 8:28-34
Genezing van verlamde, Matteüs 9:1-8
Week 9: 24-28 februari 2020
De roeping van Matteüs, Matteüs 9:9-13
Dochtertje van Jaïrus, Matteüs 9:18-26
Blinden gaan zien, Matteüs 9:27-31
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Personele zaken
Met juf Martzen gaat het langzaam maar zeker weer wat beter. Ze is na de kerstvakantie
twee keer op school geweest en bouwt langzaam weer op.
Een teamlid dat onterecht weinig wordt benoemd in onze nieuwsbrieven is juf Tess. Wat zijn
wij blij met deze extra handen in groep 1/2. Juf Tess is een ‘stille’ kracht die al vele jaren ons
veel werk uit handen neemt en zeer wordt gewaardeerd door de kinderen, het team en de
ouders. Top juf Tess!

Hoogtepunten in het schooljaar
Het schooljaar kent voor de kinderen vele hoogtepunten. Theaterbezoek, culturele wandelingen, schoolreizen, de feestelijke ouderavond….noem maar op.
Graag willen we er twee uitlichten die binnenkort staan te geburen. Op donderdag 6 februari
gaat groep 7/8 op excursie naar NEMO Amsterdam. Ze gaan met de trein en natuurlijk gaan
ze ook een rondvaart door de grachten houden.
Op 27 februari starten we weer met de creatieve keuzemiddagen. Zes weken lang iets leren
wat je zelf hebt uitgekozen. Hoe leuk is dat!

