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Vakantie en studiedag (herinnering)
Vandaag begint voor iedereen de Voorjaarsvakantie. Maandag na de vakantie, 25 februari, zijn de kinderen
nog een extra dagje vrij i.v.m. een studiedag van het team. We hopen iedereen dinsdag 26 februari terug te
zien.
Een veilige schoolomgeving wilt u toch ook?
Een schoolomgeving waar geen auto's geparkeerd staan geeft overzicht en leidt niet tot overlast in de buurt.
We zien regelmatig gebeuren dat u als ouder de auto parkeert op een plek die daar niet geschikt voor is. Dit
geeft irritatie en overlast in de buurt, maar ook zorgt dit voor een onoverzichtelijke situatie rondom de
schoolingang.
Wij willen dat onze leerlingen veilig op school kunnen komen en daar bent u als ouder ook verantwoordelijk
voor.
Ons verzoek is dan ook: denk aan de veiligheid van iedereen en parkeer uw auto op de daarvoor bestemde
plekken, ook als dit betekent dat u een stukje moet lopen.
Wist u dat:
* Onveilige schoolomgevingen worden veroorzaakt door de ouders zelf?
* Het parkeergedrag van sommige ouders overlast veroorzaakt in de buurt?
* U een auto niet in een bocht of op een kruising mag parkeren?
* Er in de buurt van onze school binnen 100 meter veel plekken zijn waar u de auto kan parkeren?
Als bijlage bij deze Info hebben we het verkeersplan nogmaals toegevoegd.
Samenwerking PCBO Smallingerland en Furore
Zoals u wellicht weet werken OPO Furore en PCBO Smallingerland e.o. vanaf 1 januari 2019 samen in een
holding. Dit is een bestuurlijke vorm waarbij de beide onderwijsstichtingen hun eigen identiteit en naam
houden, maar wel heel nauw samenwerken. En bij zo’n nieuwe organisatie hoort een nieuwe naam. De
nieuwe naam van de holding is geworden: Adenium. Adenium is de Latijnse naam van de woestijnroos. Een
bijzondere plant met meerdere stammen. Deze stammen vormen samen de basis voor bloei.
Verschillende delen (stammen) van de holding vormen samen de basis voor de groei en bloei van al onze
leerlingen. Ze versterken elkaar, zijn met elkaar verbonden, maar wel individueel herkenbaar. Deze nieuwe
naam omschrijft precies hoe beide organisaties de samenwerking zien.
Nieuws uit de groepen
Groepen 1/ 2
Volgende week is de Voorjaarsvakantie. Dinsdag
26 februari a.s. verwachten we de kinderen weer
op school.
Na de vakantie gaan we werken over het thema
Wonen. Het boek Gekke buren staat centraal.
Verder werken we over de letter t van thuis en de
getallen 7 en 17.

Rayan, Elana en Bob mogen 27 februari hun boek
voorlezen. Zoey, Sara en Rachel mogen 28 februari
op koekjes trakteren.
De juffen van de kleuterbouw

Groepen 3
Vorige week hebben de kinderen allemaal een
echt
letterdiploma
gekregen
bij
het
Letterfeest. Toppers zijn jullie!!
Om in de vakantie ook lekker te blijven lezen,
hebben de kinderen een blad van Zoem
meegekregen vandaag. Hier kunnen ze op
inkleuren als ze hebben gelezen in de vakantie.
Veel plezier!
Maandag na de vakantie zijn de kinderen allemaal
vrij! We wensen iedereen een fijne
voorjaarsvakantie en zien iedereen graag op
dinsdag 26 februari weer terug!
De juffen van de groepen 3
Groepen 4
Het is weer zover. We hebben voorjaarsvakantie!
Belangrijk om te weten: op maandag 25 februari
hebben alle leerkrachten een studiedag. De
kinderen zijn dan vrij.
We beginnen deze week weer met een nieuw
hoofdstuk van geschiedenis. We gaan het over
mummies hebben. Ook is het op donderdag
alweer de laatste ronde van de ateliers.
De klassendienst van groep 4a is Silas en Linsey en
van groep 4b Hala en Joey. Voor nu eerst een
prettige vakantie gewenst!
Juf Sanne, juf Brenda, juf Karin en juf Linda
Groepen 5/6
Woensdag beginnen we weer met onze niveauleesgroepen.
Donderdag ruilen de kinderen van circuit.
We zijn met Aardrijkskunde groep 6 begonnen in
een nieuw blok over Nederland en het water.
Groep 5 werkt over “eet smakelijk”. Wat zit er in
ons voedsel en waar komt het vandaan.
Met rekenen maken we weer een Bareka-toets om
te kijken of de kinderen vooruit gegaan zijn met
rekenen.
Voorlopig spelen we geen weeksluiting, groep 5
gaat
oefenen
voor
de
musical.
Dinsdag krijgen alle kinderen het leerblad van
Engels mee naar huis om te leren. Woensdag 6
maart is de toets. Woorden leren van Engels naar
Nederlands en andersom. Ook de schrijfwijze
moet goed zijn.
Juffen van groepen 5/6

Groepen 7/8
Maandag 25 februari is iedereen vrij i.v.m. een
studiedag.
Dinsdagmiddag gaat groep 7 naar de VHS om
lekker te klimmen. Marc had deze middag voor
ons gewonnen bij de open dag van de VHS. Groep
7 moet dus sportieve kleren aantrekken en schone
gymschoenen meenemen. Ze zijn om ongeveer
15.40 uur weer terug op school.
Groep 8 gaat flink oefenen voor de musical.
Iedereen moet de teksten uit het hoofd kennen.
De kinderen die naar het Singelland gaan krijgen
deze week de inschrijfformulieren mee. Wie
niet naar het Singelland gaat, moet zelf even een
inschrijfformulier halen en meenemen. Bij het
inschrijfformulier moet ook een kopie van de IDkaart.
Donderdag beginnen we met een klein project
over popmuziek. Er komen professionele
muzikanten in de groepen.
Meesters en juffen van groep 7/8

