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Hoofdluis
We hebben er lang over gedaan, maar we zijn nu
vrijwel hoofdluis-vrij.
Alleen nog een paar leerlingen uit groep 4 hebben nog
een paar “neetjes”.
Wij hebben gemerkt dat een aantal kinderen de ene
week hoofdluis-vrij was, de andere week niet. We
hebben ook gemerkt dat er onvoldoende lang gekamt
werd. De GGD geeft aan dat je minimaal twee weken
dagelijks met een fijnmazige “luizenkam” dient te
kammen.
U krijgt morgen een folder, gemaakt door Pieter
Dirkzwager, hoe u uw kind dient te controleren,
te informeren en te behandelen.
Graag uw aandacht hiervoor!
Foto’s op de website
Wij hebben u de code gegeven in de mail van deze
nieuwsbrief.
Als u deze code intoetst op de fotopagina van onze
website, kunt u alle foto’s van de diverse
evenementen van onze school bewonderen!
Beste ouders,
Na 1,5 jaar werkzaam geweest te zijn als invallend
conciërge op de Groen van Prinstererschool, is nu de tijd
gekomen dat mijnheer Cok zijn werkzaamheden weer
gaat opstarten.
Ik heb een leuke en leerzame tijd gehad en langs deze
weg wil ik jullie allen bedanken voor de leuke
ontmoetingen en jullie hulp bij de verschillende projecten /
activiteiten.
Mijn dank en tot ziens!
Groet Michel

Meester en juffendag
Woensdag 15 februari is het weer zover: dan zijn alle
juffen en meester tegelijk jarig! Ook dit jaar mogen
alle kinderen verkleed komen.
We beginnen met een show in de aula: De Groen’s
Got Talent. We vragen de kinderen om een act te
oefenen (dans, zang, goochelen…. alles kan als het
maar leuk is om naar te kijken). Bij meerdere
aanmeldingen in een groep houden we eerst een
gezellige voorronde in de eigen groep. Tijdens deze
voorrondes kiezen we samen de 2 beste acts uit, die
op het podium voor de hele school opgevoerd mogen
worden.
Uiteraard is er ook een jury en de winnaar krijgt de
wisselbeker overhandigd.
Na de pauze gaan we in onze eigen groep nog
spelletjes doen en een film kijken.
Voor een traktatie wordt gezorgd. Ze hoeven dus geen
eten en drinken mee te brengen.
De school is gewoon om 12.15 uur uit.
Ook kregen we van kinderen te horen en gaf de SR
aan, dat de kinderen het leuk vinden om zelf een
cadeautje te geven, i.p.v. geld in te zamelen.
Vandaar dat we dat dit jaar geen geld inzamelen :
ieder kind neemt zelf een cadeautje/tekening o.i.d
mee voor de eigen leerkracht. De kinderen kunnen
thuis knutselen, maar ook op school geven we daar
gelegenheid voor.
We hopen dat het een gezellig feest wordt.

Rapportgesprekken
Op 21 februari krijgen alle kinderen van groep 2 tot
en met 8 hun rapport maee naar huis.
Op 23 februari zijn de rapportgesprekken voor groep 1
tot en met 7. De kinderen van groep 1 krijgen (nog)
geen rapport, maar u kunt wel met juf Selma spreken
over de ontwikkelingen van uw kind.
Morgen krijgen alle kinderen uit deze groepen een
rapportbriefje mee, waarp u uw voorkeurstijd kunt
invullen.
Wilt u dit uiterlijk op woensdag 15 februari weer
inleveren?
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