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Voorleeskampioenschap Weststellingwerf
Carice is door naar de volgende ronde en mag op 3 maart
meestrijden naar voorleeskampioen van Weststellingwerf.
We wensen Carice enorm veel succes!
Personeelsdag Comprix
Woensdag 4 maart is onze jaarlijkse Personeelsdag. Tijdens
deze dag krijgen alle personeelsleden van Comprix
workshops die van toepassing zijn in het hedendaags
onderwijs. De kinderen zijn deze dag vrij.
Thema week
In de week van 9 maart starten we op school met onze
thema week Afval/Recycling. We zullen gedurende
anderhalve week werken rondom dit thema. Aan het eind,
tijdens de Open dag, zullen we een prachtige modeshow
voor het voetlicht brengen.
Opendag Openbaar onderwijs
Woensdag 18 maart is onze open dag. Op deze dag bent u
weer van harte welkom een kijkje in onze school te nemen.
Tevens is onze school ’s avonds open zodat iedereen de
mogelijkheid heeft langs te komen. Wij zullen u ’s avonds
trakteren op een spetterende modeshow. Binnenkort
ontvangt u van ons de uitnodiging voor deze dag.

Flessenactie
Op school heeft u vast de 2 dozen al zien staan waarin petflessen worden
gespaard. Meije, Feline en Britt hebben deze actie bedacht voor de dieren
uit Australië, die zoveel last ondervinden van de grote bosbranden. De
opbrengst gaat dan ook naar dit goede doel.
Wij zijn heel trots dat deze meiden zelf met zo’n mooi maatschappelijk
initiatief komen en ondersteunen hen dan ook graag.
Er zijn al meer dan 190 flessen opgehaald en we hopen natuurlijk op nog
veel meer!!
Schoonmaak dag
Vrijdag 20 maart is de landelijke schoonmaakdag. Ook onze gemeente doet
hieraan mee en dit betekent dat wij als school ook, net als voorgaande
jaren, hieraan meedoen.
’s Ochtends ruimen de kinderen alle zwerfafval rondom school en in een
deel van de Lindewijk op. Vorig jaar is er in de gemeente 8 m3 aan
zwerfafval opgeruimd. Dit staat gelijk aan 35 volle grijze huisvuilcontainers!
Luizen
Er zijn weer luizen geconstateerd. Wilt u thuis uw kind (eren) extra
controleren en indien nodig behandelen.

Belangrijke data
Maart:
04 Personeelsdag Comprix (kinderen vrij)
09 Themaweek Afval/Recycling
16 Cursus directeur
17 Publieks College
18 Open dag
18 Tuintoneel groep 5
20 Gemeentelijke schoonmaakdag
23 MR vergadering
25 Managementoverleg

Publieks College
Dinsdag 17 maart wordt het Publieks College gehouden bij
ons op school. U krijgt hiervoor een uitnodiging op papier
maar ook één bij deze mail. Deze keer komt Steven Pont.
Steven Pont is bekend om zijn bruikbare nuchtere
opvoedkundige tips. Zeker een aanrader!!
Geef u zo spoedig mogelijk op. Hoe? Dat staat beschreven in
April:
de uitnodiging.
08 Schoolvoetbaltoernooi
09 OV vergadering
Tuintoneel groep 5
10 t/m 13 Goede vrijdag/ Pasen ( kinderen vrij)
Woensdag 18 maart houden de kinderen van groep 5 een
15 Managementoverleg
prachtig Tuintoneel voor alle ouders, opa’s en oma’s,
16 cursus directeur
oppassen en andere belangstellenden. De voorstelling
17 Koningsspelen
begint om 13:30 uur en vanaf 13:15 uur kunt u al in onze
17 Oud Papier
“zaal” terecht.
22 Tuintoneel groep 2
25 t/m 10 mei Meivakantie

Met vr. groet Annigje van den Berg
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