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Datum
13 januari
16 januari
20 januari

Activiteit
19.00 uur
Schoonmaakavond
Meester Jeroen aanwezig
Start Cito midden

Nieuwjaarsbijeenkomst:
Maandagochtend begonnen we het nieuwe
jaar met een gezamenlijk startmoment. Alle
kinderen hadden zich verzameld in de centrale
hal. We hebben met elkaar geproost op een
gelukkig 2020. Daarna zijn de kinderen in 2 of
3 tallen uit elkaar gegaan om een deel van een
grote kleurplaat in te kleuren. Deze poster
hangt nu in de hal. Bij binnenkomst kan je er
bijna niet omheen.
Voor de ouders die we nog niet persoonlijk
hebben gesproken: Allemaal de beste wensen
voor 2020. Dat we er samen maar een mooi
jaar van mogen maken.

Open dagen VO:
De volgende open dagen zijn bij ons binnen
gekomen:
Agnieten College; Donderdag 16 jan 19.0021.00 uur
Vak College; Dinsdag 21 jan 18.30-21.00 uur
Zuyderzee College; Donderdag 23 jan 19.0021.00 uur
Bonifatius Mavo; Maandag 27 januari 9.0021.00 uur
Emelwerda College; Dinsdag 28 jan 18.3021.00 uur

Schoolfruit:
Aankomende week krijgen de kinderen de
volgende Gruiten (Groenten of Fruiten):

Picknickbanken:
Afgelopen dinsdag hebben meester Kevin en
juf Sanne 2 picknick banken geplaatst. Deze
zijn aangeschaft van het sponsorloopgeld van
een paar jaar geleden. Nu nog wachten op
mooi weer om lekker buiten te kunnen zitten
en eten!

Staking: (herhaling)
Zoals u als ouder wellicht hebt vernomen
hebben de vakbonden van het onderwijs
opgeroepen om op 30 en 31 januari te gaan
staken. De leerkrachten van onze school
geven daar gehoor aan. De school zal dus 2
dagen dicht zijn. Als bijlage een brief van het
bestuur over de reden van de staking.
Bibliotheek groep 3/4:
Door de stakingsdagen kan het bibliotheek
bezoek van 30 januari niet door gaan.
Vanmiddag is met de bibliotheek besloten dat
we 6 februari heen gaan. De boeken zijn ook
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tot die dag uitgeleend. Er zal dus geen boete
komen.
Verjaardagen:
Aankomende week zijn Norvan uit groep 3 en
Brahim uit groep 7 jarig. Alvast een fijne dag
beide.

Ingezonden berichten:

START
WEERBAARHEIDSTRAININGEN
SPORTINN/ALLESKIDS

Vanaf woensdag 12 februari a.s. van 15:1516:30 uur start er weer een nieuwe
WEERBAARHEIDSTRAINING van
Sportinn/AllesKids bij Sportinn Steenwijk!
Gedurende 8 lessen leren kinderen van 8-14
jaar van trainers Andre Wagensveld en
Patricia Keetman sterker in hun schoenen te
staan. Is jouw kind onzeker? Vindt hij/zij het
moeilijk om zichzelf staande te houden in een
groep? Wil je dat je kind leert op een goede
manier voor zichzelf op te komen? Of wil je je
kind optimaal voorbereiden op de
middelbare school? De trainers helpen jouw
kind om zijn/haar mentale en fysieke
weerbaarheid te versterken. In de lessen
worden oefeningen uit de Rots & Water
programma, de jiu jitsu, yoga en de
zelfverdediging gedaan. De trainers coachen
je kind zodat het zich tijdens de training meer
bewust wordt van zijn of haar eigen kracht,
het krijgt meer zelfvertrouwen en leert voor
zichzelf op te komen. Ook worden ouders en
kinderen buiten de lessen om begeleid en
gestimuleerd om het geoefende in de praktijk
te brengen.
Komt jouw kind meedoen? De training wordt
gegeven bij Sportinn Steenwijk, Pasmanweg
12 in Tuk.
Voor opgave en/of meer informatie, neem
even contact op met
AllesKids (zie www.alleskids-yogacoaching.nl)
– Patricia Keetman 06-41426241 of
patricia.keetman@outlook.com
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We starten bij minimaal 12 kinderen per
groep en het maximum per groep is 16
kinderen.

