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In dit nummer: 

 

• Informatie 

van de loca-

ties 

 

 

Denkt u aan de 

schoolbijdrage? 

Deze moet per 1 

december volledig 

betaald zijn.  

 

  

  

  

  

  

Januari 2011 

Interessante infor-

matie: 

• week van de 

veiligheid 

(vso) 

• Oudergesprekken 

 

 

Geen vakantie in deze maand. Na al die vrije dagen einde-

lijk weer een volle maand aan het werk.  

We moeten wachten tot februari voor een 

weekje voorjaarsvakantie.  

 

 

De vogels hebben het altijd erg moeilijk in de wintertijd. Zeker als er 

sneeuw en ijs ligt, is het van belang om ze een beetje te helpen. Maak er 

een gezellig middagje van met de kinderen en maak vetbollen en pinda-

snoeren.  

De vogels zullen u dankbaar zijn.  

Oudergesprekken 

In januari krijgt u weer een uitnodiging voor een gesprek met de leer-

kracht van uw kind.  

Deze gesprekken zijn twee keer per jaar en zijn bedoeld om u een 

beeld te geven van de ontwikkeling van uw kind op school.  

 



Nieuws van de Larikslaan 

Nieuws van de Schoolstraat 

Nieuws van de Assendelftstraat 

In de week van 10 januari zijn de oudergesprek-

ken.  Tijdens een gesprekje op school met de leer-

kracht van uw kind, kunt u vragen, op– en aanmer-

kingen kwijt. U wordt dan natuurlijk ook op de 

hoogte gebracht van de ontwikkeling van uw kind op 

school.  

U krijgt hiervoor een uitnodiging van de leerkracht.  

 

 

In januari zijn weer de oudergesprekken.  

U krijgt hiervoor een uitnodiging van de leer-

kracht. 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    En nu maar hopen dat deze boerenwijsheid klopt……….. 

 

Dinsdag 4 januari 

Kampvideo van ons stoere Indianenkamp.  

U kunt de film bekijken: 

‘s middags om 15.15 uur 

‘s avonds om 19.30 uur 

De koffie staat voor u klaar 

 

In de week van 10 januari zijn de oudergesprek-

ken. U krijgt een uitnodiging van de leerkracht.  

Vrijdag 21 januari 

Doe-middag. We gaan in groepjes leuke dingen 

doen: muziek maken, dansen, knutselen; te veel om 

op te noemen. De kinderen mogen een activiteit  

kiezen van het activiteitenbord. De kennismaking 

met niet alledaagse activiteiten staat voorop, maar 

uiteraard moet het ook gewoon een gezellige mid-

dag zijn.  

 

Wat te doen bij brand??? 

Dat gaat het vso oefenen in de week van 24 t/m. 

28 januari 2011.  

Alles wat met brand te maken heeft, komt aan de 

orde: brand voorkomen, brandwonden 

voorkomen en behandelen en een grote 

ontruimingsoefening op woensdag.  

Misschien komt de brandweer op vrijdag 

een demonstratie geven, maar dat is nog 

niet zeker.  U hoort dat natuurlijk nog 

van de werkgroep.  

Donderdag 20 januari 

De Gonzo’s gaan naar de Doelen voor een voorstelling van 

het Rotterdams Philharmonisch Orkest:  “Koning is 

bang”. Er was eens een dappere koning. Hij was nergens 

bang voor. Behalve voor het donker – want er zaten spo-

ken in zijn kasteel. Op één nacht maakten die griezels 

het wel erg bont. Ze tekenden op de muren van de slaap-

kamer van de koning, plasten in zijn planten en gooiden 

met zijn kussens. En toen werd de koning boos. Zo boos 

dat hij helemaal vergat om bang te zijn. Waren die spo-

ken helemaal gek geworden? Hij zou ze wel eens een les-

je leren.... 

 

Maandag 24 januari 

Naar de Doelen: alle groepen behalve 

de Kermits en de Gonzo’s.  Het Philhar-

monisch Orkest speelt “Droevig geluid-

je”.  

We maken kennis met een droevig ge-

luidje. Het zou zo graag eens wat vrolij-

ker klinken. Maar hoe doe je dat? Is 

een vrolijk geluidje hard of juist zacht? 

Hoog of juist laag? Lang of juist kort? Langzaam of 

snel? Het droevig geluidje gaat samen met de kinderen 

met muziek en dans op zoek naar vrolijkheid. 


