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UIT HET MT

Uit het MT
Er staat veel moois te gebeuren na de voorjaarsvakantie. Naast de oudergesprekken en de groepsoptredens vieren we ook het zestigjarig jubileum van De
Weerklank met tal van activiteiten. Dit worden weken waar we met z’n allen naar uitkijken. Maar eerst gaan we genieten van een welverdiende
voorjaarsvakantie.
Jubileum
Het project van dit schooljaar zal in het teken staan van het thema ‘Feest’. Dit ter ere van het 60
jarig jubileum van de Weerklank. Van 9 tot en met 27 maart zullen we leuke activiteiten hebben in
de school. Aan het einde van het project, op vrijdag 27 maart, bent u van harte uitgenodigd om te
komen kijken naar het optreden van ons eigen Schoolorkest. Met ‘Het Fort der Verbeelding’ zijn wij
dan al drie dagen aan het oefenen en willen wij het eindresultaat graag aan u laten zien. Van de
overige activiteiten wordt u door de leerkracht van uw kind op de hoogte gebracht. We kijken uit
naar drie ontzettend leuke weken!

Groepsoptredens

Vanaf woensdag 11 maart zullen de ochtendopeningen in het teken staan van groepsoptredens. De oudere leerlingen presenteren misschien wel zelf een
ochtendopening, de jongere kinderen zingen misschien een liedje of maken muziek. Wat ze ook doen: ze stellen uw aanwezigheid zeker op prijs! Op de
ouderkalender kunt u zien, wanneer welke groep aan de beurt is.

Oudergesprekken

Op donderdag 5 maart en dinsdag 10 maart staan de oudergesprekken gepland. U ontvangt hiervoor een uitnodiging van de
groepsleerkracht. Tijdens deze oudergesprekken staat de groei en ontwikkeling van uw kinderen, onze leerlingen, centraal. Met een
terugblik op het eerste halfjaar en de vooruitblik op de periode tot de zomervakantie. We wensen u goede en zinvolle gesprekken toe.
Welkom nieuwe leerlingen + vertrekkende leerlingen
Na de vakantie komen er 4 nieuwe leerlingen bij ons op school. Hassan, Joe en Noralie starten in groep 1 en Kris in groep 3/4.
Er zijn ook meerdere kinderen die ons gaan verlaten. Jens (groep 1/2), Devon (groep 2) en Adam (groep 3) gaan na de voorjaarsvakantie
naar de basisschool. Duca uit groep 1 gaat een week later.
Nick (groep 3) verhuist naar Den Haag en gaat daar naar een andere school voor kinderen met een TOS.
Ouderochtend
Op vrijdag 20 maart bent u van harte welkom in de groep van uw kind om mee te kijken. Deze ouderochtend staat in het teken van Met
Woorden in de Weer, de woordenschatmethodiek waar wij als school mee werken. Na de ochtendopening is er eerst voor u als ouder een
bijeenkomst in de aula en om half 10 bent u dan welkom in de groep. Om 10.15 uur zal de bel dan gaan en is de ouderochtend ten einde.
Na de voorjaarsvakantie volgt de uitnodiging, u kunt zich opgeven via SchouderCom.
Algemeen

VakantiepasClub Voorjaarsvakantie
De voorjaarsvakantie is in aantocht! Leden van de VakantiepasClub hoeven zich niet te vervelen, want de makers van de VakantiePas
hebben een flink pakket activiteiten samengesteld mét VakantiepasKorting.
Bijvoorbeeld gratis naar de wedstrijd ADO Den Haag Vrouwen – Ajax. Met korting naar de leukste voorstellingen in de Leidse
Schouwburg. Zeedieren spotten bij Sea Life, knutselen bij Dunja Creatief of beeldhouwen bij Simone van Olst.
Basisschoolkinderen kunnen zich via de website vakantiepas.nl gratis aanmelden bij de VakantiepasClub. Zij krijgen dan twee weken vóór
elke schoolvakantie een e-mail met kortingsbonnen en een link naar de website waar de activiteiten beschreven staan.
Is uw kind nog geen lid van de VakantiepasClub, geef het dan (gratis) op via www.vakantiepas.nl

Nieuws uit de groep
Camouflage in de stadsgehoorzaal.
Vandaag op 17 februari 2020 zijn wij met de groepen 3 en 3/4 naar een theatervoorstelling in de stadsgehoorzaal geweest. Eigenlijk was
het meer een dansvoorstelling met acrobatiek.
Alle personages waren een kleur zoals geel, rood, groen en blauw. Iedereen hield zich bezig met die ene kleur tot meneer wit kwam en
leerde dat je ook met andere kleuren spelen. Uiteindelijk werden alle personages wit.
De kinderen hebben vol bewondering gekeken. “Wow juf, ik wil ook wel leren een salto te maken.” “Haha, een rolkleed met voetjes!” Het
mooiste vonden ze het hangen aan de mast en draaien aan het touw wat daarin hing.
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20 februari
Kindrapport mee
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13 maart
Groepsoptreden groep 3
Schoolarts

24 februari t/m 28 februari
Voorjaarsvakantie

•

16 maart
Groepsoptreden groep 5

2 maart
Kijkles bij de gym

•

18 maart
Groepsoptreden groep 6/7
Groep 1 leerlingen vrij

•

20 maart
Groepsoptreden groep 1/2
Ouderochtend “met woorden in de weer”

3 maart
Hoofdluiscontrole

•

4 maart
Kijkles bij de gym

•

5 maart
Kijkles bij de gym
Oudergesprekken

•

23 maart
Groepsoptreden groep 7
Week van de Lentekriebels (t/m 27 maart)
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6 maart
Welkom nieuwe leerlingen in ochtendopening
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25 maart
Groepsoptreden groep 1

•

9 maart
Start schoolproject “Feest”
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26 maart
ECHO

•

10 maart
Oudergesprekken
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27 maart
Groepsoptreden 2
Bibliotheek bus

•

11 maart
KNO arts
Groepsoptreden groep 4

•

30 maart
Groepsoptreden groep 2
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