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AGENDA
Datum
4 maart
18 maart
20 maart
30 maart

Activiteit
Studiedag Comprix; kinderen vrij
Open Dag thema gezondheid
Leerlingen groep 1 vrij
Marge dag in verband met scholing Vreedzame School

Scoor een boek groep 5-6
Afgelopen dinsdag hadden we de rust van
het project ‘Scoor een boek’. Juf Mariska
van de bibliotheek kwam langs om te
kijken hoeveel boeken we al gescoord
hadden. Ze was verrast dat we al zoveel
boeken gelezen hadden. We kregen daarna
nog een filmpje van Foppe de Haan te zien
die ons stimuleerde om zo door te blijven
gaan. Daarna werd er nog met een bal
rond gegooid en vertelde ieder kind wat
over het boek wat hij/zij nu aan het lezen
is. We gaan de 2e helft verder met boeken
scoren en in maart hebben we een
sportieve afsluiting. Hieronder het
basiselftal van groep 5. Dit zijn tot nu toe de populairste boeken in de groep.

Open dag 18 maart
Op woensdag 18 maart wordt onze jaarlijkse open dag gehouden. Het thema dit jaar is
gezondheid. 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 20 maart hebben.
De Oudervereniging en de Medezeggenschapsraad zullen ook aanwezig zijn om hun
jaarverslagen te presenteren.

Nieuwe leerling
Deze week hebben we Lyndee mogen verwelkomen op school. We
wensen haar er veel plezier en een leerzame tijd.

Schoolfruit
Het menu voor de week na de voorjaarsvakantie ziet er als volgt uit:
Dag
Fruitsoort
School gesloten ivm Comprix-dag
Woensdag
Donderdag
Pastinaak * en sinaasappel
Vrijdag
Appel


De pastinaak zal gesneden moeten worden. We zouden het fijn vinden als u dinsdag
een aantal mee naar huis neemt, om daar te snijden. Dan kunnen de kinderen deze
groentesoort woensdag proeven.

Comprix-dag
Komende woensdag 4 maart vindt de Comprix-dag
plaats. Alle leerkrachten van Comprix komen dan
samen in het Abe Lenstra Stadion in Heerenveen.
Daar zullen lezingen en workshops gegeven
worden. Op deze dag zijn de kinderen vrij.

Corona virus
U heeft in de media kunnen vernemen dat het Corona virus steeds dichterbij komt. Stichting
Comprix volgt de richtlijnen van de GGS inzake dit virus. In de bijlage van dit Weeknieuws
vindt u een informatiebrief van de GGD.

Oud papier ophalen 3 maart
Op dinsdagavond 3 maart wordt er weer oud papier op gehaald. Wilt u het papier weer
vanaf 18.00 uur aan de weg zetten! Ouders van de volgende leerlingen zijn ingedeeld:
Roan gr 1

Sander gr 1

Malu gr 2

Julian gr 5

Marieke gr 8
We verwachten u om 18.30 uur bij school. Wij rekenen op uw
komst. Alvast bedankt.
Met vriendelijke groeten, de oudervereniging.

Op dinsdag 3 maart wordt er weer oud papier opgehaald.

GRATIS KOOKWORKSHOP

Wilt u meer weten hoe u voor weinig geld een OVERHEERLIJKE MAALTIJD maakt, die óók nog eens
gezond is?
Doe dan mee met de kookworkshop op 12 maart aanstaande in 't Buurthuus.
We starten om 10.00 uur en eindigen rond de klok van twaalf.
Na afloop heeft u:
> meer kennis van gezonde voeding;
> een gezellige ochtend gehad én
> de maaltijd voor die dag klaar!
U hoeft die dag niet meer te koken, want u krijgt een volledige maaltijd voor het hele gezin mee naar
huis.
Aanmelden is nodig, zodat er voldoende ingekocht kan worden. Dat kan bij:
Aukje Feenstra, 06 - 3604 8760

Visvergunning
Ook dit jaar delen wij ook gratis jeugdvergunningen uit.
Dit doen wij omdat de jeugd niet zomaar kan vissen!
Ook de jeugd wordt bekeurd als zij geen vergunning hebben.
Ook de ouders dienen een vergunning te hebben , ook als u de kinderen helpt.
De boetes worden elk jaar hoger.
In verband met de privacywet doen we dit nu via email.
Meld daarbij de naam geboortedatum en woonplaats en de school waar uw kind op zit.
Email : astridaugustijn@home.nl
Ook hebben wij op koningsdag onze jaarlijkse koningsdag wedstrijd bij de Duker.
Leeftijd vanaf 5 t/m 12 jaar
We vissen van 09.00 tot 11.00.
Ook daar kunt u uw kind opgeven bij :
Email: astridaugustijn@home.nl
Voor verdere informatie kan je terecht bij HSV de Makreel .
Email: astridaugustijn@home.nl

