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Na de vakantie weer gratis
fruit
In verband met de gespreide voorjaarsvakantie in Nederland was er
in de week voor de vakantie geen
fruit voor de kinderen op school. Na
de vakantie is dat er wel weer gewoon op de dinsdag, woensdag en
vrijdag.
Wekelijks kunt u op onze Facebookpagina zien welk fruit er voor die week
op het menu staat. Het gratis fruit wordt
gesubsidieerd door de Europese Unie en
geleverd door Lidl.
Meer foto’s van Groep 3 op
bezoek bij de knuffelpoli op onze
website
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Op dinsdag 3 maart, aanvang 13.15
uur, is de tweede bijeenkomst voor
de ouders die deelnemen aan het
VVE-thuis-programma.
De ouders die hieraan meedoen krijgen
informatie over wat we op school doen
aan taalontwikkeling en ontvangen ook
tips en ideeën om thuis de taalontwikkeling van hun kind
te stimuleren.

Belangrijke data:
Maart:

wordt

goed

Veel ouders en verzorgers hebben
het ouderportaal bezocht. Voor aanvang van het rapportgesprek kon
het rapport al worden gelezen en
veel ouders hebben dit gelukkig ook
gedaan.
Via het ouderportaal worden er ook veel
wijzigingen in adres– en contactgegevens doorgegeven. Zo kunt u ervoor
zorgen dat we u goed kunnen bereiken,
mocht er iets aan de hand zijn.
Verder ziet u in het portaal o.a. mededelingen van school, de activiteitenkalender
en een overzicht van de resultaten van
uw kind(eren).

2e bijeenkomst VVE-thuis project
1

Ouderportaal
bezocht

Als u uw inloggegevens kwijt bent
kunt u dit doorgeven aan:
m.vanderkamp@de-kameleon.nl

Woensdag 4 maart sparen voor
schoolreizen
Aanstaande woensdag, 4 maart,
kunt u tussen 8.20 en 8.40 uur op
school contant sparen voor de
schoolreis van uw kind(eren). U kunt
zich melden bij de ouders van de OR, in
de grote zaal
beneden.

Open dag Brede School De Wiken

Eerste week: luizencontrole!

3: Proefzwemmen gr 3 en 4
3: VVE-thuis project
4: Betaalmogelijkheid
Schoolreizen (8.30 uur)
18: Open Dag Brede School de Wiken
23: Studiemiddag: alle kinderen vrij!
25: Groepen 1, 2 vrij (VVE-studiedag)
25: Grote rekendag gr 3 t/m 8

Op woensdag 18 maart houden we
onze jaarlijkse open dag.
’s Ochtends staan onze deuren open
voor ouders die hun kind mogelijk op
onze school willen aanmelden.
Van 18.30—19.30 uur bent u van
harte welkom op school om met uw
kind te kijken naar wat er door de
leerlingen gemaakt is in het thema
‘gezonde keuzes’.
Verder is er een gezellige en zeer interessante markt met allerlei verenigingen
en participanten hier
in onze brede school.

Nieuw op onze website
Er staan nieuwe foto’s op onze site
van onder andere:
⇒
⇒

Foto’s van bezoek knuffelpoli
groep 3
Foto’s dansclinic DSD
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Wij stellen aan u voor….:
Via deze weg willen wij ons graag aan u voorstellen. Wij zijn Berber Postma, Petra Ros en Rowina van der Leij. Alle
drie studeren wij Pedagogiek op de NHL in Leeuwarden. Wij zijn nu derdejaars en lopen onze jaarstage op de Brede
School. Onze werkzaamheden zijn zeer uiteenlopend. Wij houden ons onder andere bezig met het opzetten en uitvoeren van Naschoolse Activiteiten. Ook zijn wij bezig met het doen van onderzoek ten behoeve van de VVE pilot die dit
jaar draait op Brede School de Wiken. In het kader van dit onderzoek gaan we binnenkort bijvoorbeeld enquêtes afnemen onder ouders. U zult ons dit jaar daarom nog vaak tegenkomen in de beide Brede Scholen.
Met vriendelijke groet,
Berber Postma
Petra Ros
Rowina van der Leij

Grote rekendag brede school De Wiken

Na de Voorjaarsvakantie: luizencontrole!

Op woensdagochtend 25 maart organiseren we
samen met onze collega’s van ‘t Mozaïek de Grote
Rekendag voor de groepen 3 t/m 8.

Na de voorjaarsvakantie worden alle kinderen weer
gecontroleerd op luizen. Dit zal op de volgende dagen
plaatsvinden:

Een meetkundeselfie maken, met alle kinderen een grafiek
vormen op het schoolplein of je eigen knikkerbaan ontwerpen… De kinderen ontdekken tijdens de Grote Rekendag
spelenderwijs wat je allemaal met rekenen kunt.
Het doel? Kinderen onderzoekend te laten rekenen. Want
zelf ontdekken levert inzicht
op. En niet onbelangrijk:
het maakt rekenen leuk!

Woensdag 4 maart: groepen 3, 4 en 5
Donderdag 5 maart: groepen 1 en 2
Vrijdag 6 maart: groep 6, 7 en 8
Op de dag van de controle graag geen gel, vlechten,
e.d. in het haar van uw
kind(eren)

Vrije (mid)dagen in maart!
Op maandag 23 maart hebben alle kinderen ‘s
middags vrij. Deze middag hebben we een studiemiddag met ons team.

Woensdag 25 maart kinderen groep 1 en 2
vrij
Op woensdag 25 maart zijn de kinderen van de
groepen 1 en 2 vrij i.v.m. een studieochtend voor alle scholen die aan
VVE doen in Drachten. De groepen
3 t-m 8 hebben deze ochtend WEL
gewoon les.

In verband met een foutieve vermelding in de kalender:
Let op:
De meivakantie is van
4 t/m 15 mei

