Weekkaart maandag 14 — vrijdag 18 januari 2019

WEEKKAART
NIEUWSBRIEF
MAANDAG 14 JANUARI 2019
VRIJDAG 18 JANUARI 2019
Marsstraat 26
7782 RK De Krim
tel. 0524-571679
directie@obsklimopschool.nl

MAANDAG 14 JANUARI 2019
DINSDAG 15 JANUARI 2019

WOENSDAG 16 JANUARI 2019
EU schoolfruit
We gaan naar de markt in Dedemsvaart

DONDERDAG 17 JANUARI 2019
EU schoolfruit
Groep 1-2-3: muziekworkshop Gekke Geit

VRIJDAG 18 JANUARI 2019
EU schoolfruit

BIJZONDERHEDEN
EU schoolfruit: De komende week kunnen we genieten van: mandarijn, appel en kiwi.
Vervanging Marcel: Marcel is momenteel afwezig door ziekte. In het beleid van Onderwijsstichting Arcade staat dat er na twee weken ziekte van een directeur een tijdelijke plaatvervanger geregeld wordt.
Er is gezocht naar een tijdelijke oplossing met zo min mogelijk onrust voor kinderen, ouders en teamleden. Daarom gaat Linda Groeneveld (locatiecoördinator) extra werken en neemt veel taken van Marcel
over, zij wordt daarbij ondersteund en gecoacht door Jent Hadderingh (directeur). Jent is al geruime tijd
directeur bij Onderwijsstichting Arcade en kent de ontwikkelingen en het beleid goed.
Linda zal op woensdag en vrijdagochtend aanwezig zijn op Klimop. Ze is op maandag t/m vrijdag tot
18:00 uur bereikbaar op 0614-782 855. Jent is van maandag t/m donderdag tot 18:00 uur bereikbaar op
0619-460 013
Thematisch onderwijs: We zijn begonnen met het nieuwe thema Van mond tot kont gezond. De kinderen zijn enthousiast gestart met het bedenken en oplossen van opzoek– en onderzoeksvragen.
Naast de activiteiten in de klas gaan we ook naar de markt in Dedemsvaart. Hier zullen de kinderen antwoorden vinden en inzichten krijgen die ze nodig hebben in de komende weken.
Muziek: Donderdagochtend wordt de kinderen van groep 1-2-3 een muziekworkshop op school aangeboden. De titel Gekke Geit belooft veel plezier!
PEC Zwolle: De kinderen uit de provincie Overijssel zijn uitgenodigd om kosteloos bij de wedstrijd PEC
Zwolle-ADO Den Haag vrouwen te komen kijken! De dames voetballen op vrijdag 8 februari, de wedstrijd begint om 19:30 uur. De organisatie wil graag een nieuw toeschouwersrecord vestigen en daarnaast willen ze meedoen aan de Teddy Bear Toss. Je mag alleen gratis naar binnen als je een knuffel
bij je hebt!
Teddy Bear Toss is een traditie uit Amerika, waarbij bezoekers een knuffel meenemen naar een wedstrijd. Deze knuffel mag na het eindsignaal op het veld worden gegooid. De knuffels die na de wedstrijd
worden ingezameld, worden verspreid onder verschillende goede doelen.
Wil je gratis naar de wedstrijd? Geef je dan op bij één van de leerkrachten. We zullen de kaarten centraal vanuit school bestellen die jullie vanaf 18:00 uur (8 februari) bij de fanshop kunnen ophalen. Let
op: dit is een buitenschoolse activiteit, dus leerkrachten begeleiden de kinderen niet deze avond!!!

1 Zie voor actuele en belangrijke data ook de kalender op de website: www.obsklimopschool.nl

