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Kalender aanvullingen

Alle vakanties, vrije dagen,
studiedagen, speciale activiteiten
staan op de kalender van de website.
Deze kunt u afdrukken op de
volgende manier:
U gaat naar de kalender op de
website, vervolgens ziet u onderaan
bij iedere maand, pdf maand/ jaar.
Klikt u dit aan, dan kunt u de
kalender of betreffende maand
afdrukken.

Beste wensen voor 2019!!
Wij hopen op een voortzetting van
een fijn schooljaar en wensen alle
ouders en leerlingen van onze school
een voorspoedig 2019 toe!!!

Studiemiddag 30 januari
Woensdagmiddag 30 januari hebben
de leerkrachten een studiemiddag.
Alle leerlingen zijn om 12.00 uur
vrij!

Schoonmaken 13 februari
Op woensdag 13 februari willen we in
alle groepen gaan schoonmaken, we
beginnen om 19.00 uur.
Graag zelf even een emmer en een
doekje meenemen.
Wij zorgen voor schoonmaakmiddel,
koffie/thee en wat lekkers.
Alle hulp is welkom.

Groep 3 heeft de vulpen
De kinderen van groep 3 hebben hun
eigen vulpen. De kinderen hebben
deze week al flink geoefend. Zie
foto’s op de schoolapp.

Leesvirus project groep 6
Het meest aanstekelijke digitale
leesproject gaat weer van start in
groep 6! Kinderen loggen in op de
website www.leesvirus.nl
Van hieruit geven ze een mening over
de gelezen boeken. Er doen tien
boeken mee. De quiz over de boeken
gaat maandag 28 januari van start en
we proberen deze natuurlijk weer te
winnen.
Iedere week komen er twee
quizvragen die we goed moeten
beantwoorden. Hier verdienen we
punten mee! We zullen ook
regelmatig wat op onze schoolwebsite schrijven. Kijk dan bij de
groepspagina van groep 5 en 6.

Je kunt ook de mening van de week
krijgen, hier scoren we ook
bonuspunten mee!
En als je knutselwerkstukken
inlevert bij de bieb, krijg je ook
extra punten. De school met de
meeste punten is het meest besmet
met het virus en wint!
De kinderen zijn nu al super
enthousiast aan het lezen! Kom
gerust eens binnen wandelen!

Voorstelling groep 3 en 4
De kinderen van groep 3 en 4 hebben
op donderdag 31 januari een
voorstelling in Sleen.
De voorstelling is van 10:15 uur tot
11:00 uur op basisschool De Akker.
We vertrekken om 10:00 uur. Wie
van de ouders wil rijden? Graag
aanmelden bij juf Roelie of juf
Maaike.

Voorstelling groep 7 en 8
De kinderen van groep 7 en 8 hebben
op maandag 21 januari een voorstelling in de school in Aalden.
Het is een dansvoorstelling met de
toepasselijke naam
“Dance, dance, dance”.

Nationale voorleesdagen
De Nationale voorleesdagen gaan van
start op woensdag 23 januari t/m
zaterdag 2 februari. Omdat we het
lezen en voorlezen erg belangrijk
vinden besteden we hier extra
aandacht aan.

Onderwijsstichting Arcade
bestaat 10 jaar
Onze onderwijsstichting bestaat
10 jaar. Zij hebben als cadeautje een
mok voor ieder gezin.

Handbaltoernooi
Vrijdag 1 februari is het jaarlijkse
handbaltoernooi in Sleen.
We doen mee met een jongensteam
en een meisjesteam. De kinderen die
meedoen krijgen , zodra dit bekend
is, het wedstrijdprogramma mee naar
huis.
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