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Belangrijke data: (rood is toegevoegd)
08-02
Groep 1 t/m 4 zijn vrij
11-02
Groep 1 t/m 4 zijn vrij
18-02 t/m 22-02 Voorjaarsvakantie
26-02
10 min. Gesprekken
27-02
10 min. Gesprekken
28-02
Rapport mee naar huis
29-02
Carnaval op school !
16-03
NL doet! Wij doen mee! U ook?
Wie zijn er jarig ?
De komende twee weken zijn jarig:
Vr 1 februari

Channah Beijeman (10 jaar) - groep 6

Vr 8 februari

Ivan Dekker (11 jaar) - groep 7

Za 9 februari

Gijs Feijth (10 jaar) - groep 6

Allemaal een hele fijne verjaardag gewenst!
Ditjes en datjes………..
……………………….. woensdag 13 februari is een studiedag voor directeuren en
intern begeleiders Aves
……………………….. deze dag staat jaarlijks in het kader van ‘Passend Onderwijs’
……………………….. dit jaar is het thema ‘Cijfers geven werkt niet’
……………………….. we hebben daarvoor een studieboek te lezen
……………………….. Mariska en Fred zijn deze dag afwezig.
Een stukje uit de ‘Baanbreker’
Oplaadplek.
Een plek in de buurt waar je, je kan laven in de zon, even kunt opladen terwijl je
wacht op de kinderen. Waar je een praatje kan maken of zomaar stil kunt zijn en
genieten van een stukje paradijs in Ens. Het leeft er voor mens en dier. Een
rustplek. Even je hoofd leeg maken. Een plek waar de buren elkaar kunnen
treffen. Een pauzeplek.
Zo stond het in de baanbreker.
Maandagmiddag is er in het steunpunt een bijeenkomst van de buurt rond
Arnoldus van Bockholtstraat en de Baanhoek. Want hier ligt een stukje grasveld
van de woningbouwvereniging.

Angèl de Kleine (06-43035696) wonend tegenover de school heeft het initiatief
genomen om iets te regelen voor stukje in onze straat. Als school zijn wij
natuurlijk ook ‘buurtjes’ en willen graag ons steentje bijdragen. Meester Fred
gaat namens de school naar deze bijeenkomst.
Voelt u zich betrokken bij dit gebeuren dan bent u natuurlijk welkom.
De bijeenkomst start om 13.45 uur en sluit om 15.00 uur !
Denkt u eraan dat de onderbouw groepen 1 t/m 4 vrijdag 8 februari en
maandag 11 februari vrij zijn!!
De leerkrachten zijn natuurlijk niet vrij. Zij werken dan weer aan hun
administratie en nemen ook de groepen over in de bovenbouw zodat die collega’s
ook even hun administratie kunnen doen. Natuurlijk gaat het nu ook vooral over
het invoeren van de toets gegevens, groepsgesprekken, plannen van de 10
minuten gesprekken en de rapporten!
Door deze vrije dagen van onze onderbouwleerlingen ervaren de collega’s zeer
zeker minder werkdruk dan in het verleden. Wij willen de ouders hiermee
bedanken dat zij begrip tonen voor deze keuze. Maak er in ieder geval een leuk
weekend van!
10 minuten gesprekken rooster
Het rooster voor de 10 minuten gesprekken zal op dinsdag 12 februari per mail
verstuurd worden en ook op de website worden geplaatst. Mochten er ouders zijn
die willen ruilen, vragen wij u dit zelf met een andere ouder te regelen binnen de
groep. Meld het daarna wel even aan de groepsleerkracht.
NL- doet 16 maart 2019 – herinnering In het kader van aanpassen van ons schoolplein / -omgeving dit schooljaar
hebben wij onze klus aangemeld bij NL-doet. Hiervoor hebben we dan
verschillende klussen op zaterdag 16 maart 2019 vanaf 09.00 uur. De aanvraag
is gehonoreerd en daarvoor krijgen wij € 400,00 voor verbruiksmateriaal.
Dit kan besteed worden voor o.a. betonverf tot tuinmaterialen en
planten/struiken, klim/ klautermaterialen ed. Voorwaarde voor deze subsidie is
wel dat er gewerkt wordt met vrijwilligers. Inmiddels zijn we ook door Friesche
Poort benaderd om tien studenten als vrijwilligers in te zetten. Voor hen is deze
dag dan maatschappelijke stage. Daarnaast hebben wij aangegeven dat we een
actieve ouder populatie hebben op onze school. Dus vragen wij nog ouders via
school om deel te nemen aan deze NL-doet-dag. Onze werkzaamheden/ klussen
zijn veelzijdig en creatief. Opgave graag via de mail naar school.

