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mm21 febr.
Ma 24 t/m Vr 28 febr.

Studiemiddag, kinderen 12.15 uur VRIJ
Oudergesprekken
Carnaval op school
Voorjaarsvakantie

Dank voor uw begrip!
Donderdag 30 en vrijdag 31 januari zag ons gebouw er anders uit dan anders. In verband met de
staking hadden we lege klassen en gangen en gangen waar klassen aanwezig waren. Onder-, middenen bovenbouw speelden samen buiten. Er werden door schoolverlatersleerlingen spelletjes
gespeeld met de kleuters en andere onderbouwleerlingen en onze middenbouwgroep had het klimrek eindelijk eens voor zichzelf! Met een groot deel van onze collega’s waren we op de heuvel om
daar samen met 2000 andere leerkrachten door het centrum naar het Willem II stadion te lopen.
Hier hadden we een positief manifest waar we aandacht wilden vragen voor het mooie vak leerkracht en waarmee we probeerden meer mensen te enthousiasmeren voor het vak!
Wij hopen op meer collega’s voor Zonnesteen!!!
Kent u iemand die interesse heeft en een lesbevoegdheid heeft, wij horen het graag!

Nieuwe kleutergroep
Vanwege het toenemende aantal kleuters op onze school en de hoeveelheid kinderen die er op dit
moment in onze kleutergroepen zitten hebben we besloten een derde kleutergroep bij te maken.
Deze groep gaat starten op maandag 10 februari en zal Sterrenhemel gaan heten. Juf Ineke van
Ommen ( ma-di-wo-do) en juf Wendy Kesting (vr) zullen groepsleerkrachten van deze groep zijn.
Beiden zijn al enige tijd werkzaam binnen onze school. Juf Ineke heeft de afgelopen periode met
alle kleuters en leerkrachten uit de kleutergroepen samengewerkt en heeft haar ‘nieuwe’ kinderen
al leren kennen. Alle ouders van kinderen die een groepswissel gaan doormaken hebben inmiddels
hierover contact gehad met de leerkrachten van de groepen.
We wensen iedereen heel veel geluk en leerplezier toe in de nieuwe groepen!

