Projectmaand “Sprookjes, mythen, sagen en verhalen”
Afgelopen dinsdag hebben we het schoolproject “Sprookjes, mythen, sagen en verhalen” geopend. De komende weken werken we in alle groepen
aan dit thema. Het project wordt weer afgesloten tijdens de Open Dag op
woensdag 14 maart.

In deze nieuwsbrief o.a.:
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 Verkeersdrukte

Opening: Sprookje van Sneeuwwitje
Dinsdag 20 februari hebben we het schoolproject geopend. Sneeuwwitje (juf Tiny)
werd gelukkig ook deze keer wakker dankzij de kus van de prins (meester Marten)
en konden alle kabouters (juffen) weer opgelucht ademhalen!

 Schoolproject
 Leerlingenraad
 Zwemdiploma’s

Belangrijke data:
Maart
6: Gekleed zwemmen
6: Adviesgesprekken gr 8
12: Studiedag team: vrije dag!
14: Open dag
27: Diploma zwemmen
APRIL:
3 APRIL: STUDIEDAG TEAM
(Kinderen vrij, niet in kalender
vermeld)
Alle belangrijke data vindt u
op de schoolkalender en ook
in ons ouderportaal!

Juf Dirkje en Juf Lyanne
waren en komen weer
terug
In de maand maart komen
juf Lyanne en juf Dirkje
weer terug op school.
Dirkje en Lyanne hebben besloten om voortaan 3 dagen
per week te gaan werken. Hun
huidige vervangers (juf Marrit
en juf Simone) blijven de andere dagen voor de groep
staan.
Afgelopen week waren juf Lyanne en juf Dirkje op school
om trots hun kerngezonde
zonen te laten zien aan de
kinderen.

Afsluiting project: Open dag 14 maart
U bent van harte welkom op woensdag 14 maart van 18.30 tot 19.30 uur.
De gehele brede school is geopend en versierd met het werk van de kinderen. Alle
leerlingen laten u graag zien wat ze gemaakt en geleerd hebben. Neemt u dan ook
overal een kijkje!

Gesprekken met gemeente over verkeerssituatie rondom school
De laatste tijd komen er steeds meer klachten van ouders binnen bij de directeuren en oudercommissies van De Kameleon en ’t Mozaïek over de drukke en onveilige verkeerssituaties rondom onze school. Daarom hebben beide scholen aan de bel
getrokken bij de gemeente om te praten over mogelijke oplossingen / verbeteringen
aan de verkeerssituatie. In maart staan de eerste gesprekken gepland met de gemeente.
Dringend verzoek aan alle autorijdende ouders
De veiligheid van de kinderen staat boven alles voor ons als school en ook voor u
als ouder/ verzorger. We vragen u daarom om zoveel mogelijk lopend of op de fiets
te komen als u uw kind wegbrengt of ophaalt. Mocht het zo zijn dat u ècht met de
auto naar school moet komen, parkeert u in de parkeervakken, bij
de bios of iets verder van school, zodat er geen gevaarlijke situaties ontstaan doordat kinderen tussen de auto’s door moeten op de
fiets.
DE VEILIGHEID VAN DE KINDEREN STAAT BOVEN ALLES!

Leerlingenraad start campagne tegen
roken rondom het schoolplein
De leerlingenraad heeft een aantal acties bedacht om de school nog weer een beetje
mooier en beter te maken:
 Rookvrije schoolomgeving: De k inderen storen zich eraan dat ze langs rokende ouders moeten lopen om op het
schoolplein te komen. De kinderen willen
graag een rookvrije schoolomgeving creëren.
 Flessenactie voor hesjes: Tijdens het
sporten is het handig om te zien wie bij
jou in het team zit. Om dit te verbeteren
willen de kinderen geld sparen om hesjes
in twee kleuren te kopen. Daarom zijn ze
een statiegeldflessenactie gestart. Het zou
heel mooi zijn als u uw lege statiegeldflessen op school in zou willen leveren!

Zwemdiploma
behaald!
We feliciteren de volgende
leerlingen met het behalen
van het zwemdiploma:
B-diploma:
Lars v.d. Vegt
Sophie Dzamastagic
Milan Buikema

