Weeknieuws nr.22 1 maart 2019
AGENDA
Datum
5 maart
15 maart
20 maart
20 maart
22 maart
28 maart

Activiteit
Oud papier ophalen
Stakingsdag
Open dag
Groep 1 naar school
Groep 1 vrij
Teamscholing. De kinderen zijn vrij

Welkom

In groep 1 mogen we welkom heten Charlotte en Daley. In groep 5 heten we Wesley
welkom. We wensen jullie heel veel plezier op de Vensterschool.

Oud papier ophalen 5 Maart
Dinsdagavond 5 maart is er weer oud papier ophalen. Wilt u het papier weer vanaf 18.00 uur
aan de weg zetten! Ouders van de volgende leerlingen zijn ingedeeld:
Esmee gr. 5, Noa gr. 8/7, Hannah gr. 2, Julian gr. 4, Mark gr. 8/7, Rowi gr. 1, Sem gr. 8/7,
Sylvie gr. 5, Jinse gr. 2.
We verwachten u om 18.30 uur bij school. Wij rekenen op uw komst. Alvast bedankt.
Met vriendelijke groeten, de oudervereniging.

Afscheid juf Hielkje
Vrijdag 1 maart heeft juf Hielkje afscheid genomen van de Vensterschool. Ze heeft besloten
te gaan stoppen met werken. Hielkje kan terug kijken op een carriere van ruim 43 jaar. Ze
heeft voornamelijk gewerkt in groep 3 (vroeger klas 1). Eerst op de Dorpsschool en na de
fusie met de Renbaanschool op de Vensterschool.
De kinderen hebben ’s ochtends workshops dans of djembé gevolgd. ’s Middags hebben ze
dat gepresenteerd aan juf Hielkje. Ook werden er liedjes van de Beatles, haar favoriete band,
gespeeld en gezongen. De kinderen van groep 5 en 6 lieten horen wat ze de afgelopen
weken geleerd hebben in de koperblaaslessen. Na schooltijd was er gelegenheid voor ouders
om afscheid te nemen, waarna er een receptie was, waarbij familie (oud)collega’s en andere
bekenden uitgenodigd waren.
We kijken terug op een geweldige dag! Dat was niet mogelijk geweest zonder de
fantastische hulp van de Oudervereniging. We zijn iedereen die geholpen heeft enorm
dankbaar.

Groep 1
Met ingang van maandag wordt er een 10 groep geformeerd. We gaan namelijk groep 1
splitsen. De kinderen die geboren zijn op 1 oktober 2014 of later, zullen les krijgen van juf
Germa. Dat gebeurt in het lokaal naast het huidige lokaal van groep 1. De overige kinderen
blijven in de groep bij juf Lucy. We hebben hiervoor gekozen omdat de groep te groot wordt.

Schoolfruit
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Mandarijn
Peer
Sinaasappel

Open dag
Op woensdag 20 maart wordt onze jaarlijkse open dag gehouden. Het thema dit jaar is
muziek. Tussen 11:15 uur en 12:15 uur kunt u op school kijken en/of luisteren naar de
dingen die de kinderen voorafgaand aan deze dag hebben voorbereid.De kinderen van groep
1 worden ook op school verwacht. Zij zullen hun wekelijkse vrije dag die week op vrijdag 22
maart hebben.
De Oudervereniging en de Medezeggenschapsraad zullen ook aanwezig zijn om hun
jaarverslagen te presenteren.

Resterende vakantiedagen
Vakantie
Goede vrijdag en Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

Start
19 april
27 april
30 mei
10 juni
13 juli

Einde
22 april
5 mei
31 mei
25 augustus

