het Toetertje
OBS de Schoener, Daltonschool i.o.
Agenda
Na
schoolse
opvang




20 januari
30-31 januari




10 januari 2020

Pleintjes activiteit
Stakingsdagen

In een vorig Toetertje hebben we vermeld dat er tot nu toe te weinig
aanmeldingen waren om de naschoolse opvang op enkele dagen open te krijgen.
Toch zijn we niet gestopt met het realiseren van een naschoolse opvang.
Deze en volgende week zijn er met diverse instanties, Kibeo, Obase, Stadsraad,
gesprekken om toch te kijken hoe we een naschoolse opvang kunnen vormgeven.
We gaan u hier volgende week verder over informeren.

Groep 1-2

De kinderen van groep 1 en 2 gaan de komende weken werken en spelen rondom
het thema Communicatie. We leren op welke manieren je iemand anders iets
kunt vertellen of duidelijk maken.
We hebben dan ook weer een themahoek met
spulletjes wat past bij dit thema. Heeft u toevallig
voorwerpen en boekjes thuis liggen die bij dit thema
horen, dan willen we dat graag van u lenen.
Hierbij kunt u denken aan smileys, gebarentaal,
brailleschrift, posters, oude mobieltjes, ouderwetse
telefoons, kranten, tijdschriften en boeken.

Pleintjes
activiteit

Afgelopen maandag was de eerste keer van “pleintjesactiviteit”.
Er waren een 12tal kinderen aanwezig. Deze keer was de activiteit in de gymzaal.
We hopen dat er a.s. maandag weer kinderen zijn om mee te doen.

School
kamp

De datum voor het schoolkamp voor groep 6-7-8 is verzet.
Helaas was de locatie waar we met de kinderen naar toe willen
niet beschikbaar op de oude datum.
De nieuwe datum voor het schoolkamp wordt:
Woensdag 13 mei t/m vrijdag 15 mei.

Kinder
Coach
opleiding

Vandaag hebben de leerkrachten van de Schoener hun
laatste opleidingsdag van de coachopleiding The Move.
Afgelopen weken moesten zij hun eindopdracht al
inleveren.
We kunnen u vermelden dat ze alle 4 geslaagd zijn en
dat het certificaat binnen is.
Margreeth, Maike, Annelies en Majka van harte
gefeliciteerd
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