Februari 2016
 De Playback/Soundmix-show wordt volgende week dinsdag en woensdag ongetwijfeld weer
een prachtige spektakel met tal van wervelende optredens. Er is de afgelopen weken thuis en
op school hard geoefend
zodat het aanwezige publiek
weer volop kan genieten van
de verschillende acts. We
zijn ook blij met de
deskundige jurering van
Anny, Carola en Kees Parre,
die allen hebben hun sporen
ruimschoots hebben verdiend
in de wereld van de muziek.
De overige juryleden Ellen,
Cedella en Caren zijn oudleerlingen die indertijd grote
indruk hebben gemaakt met
hun optredens en we zijn blij
dat ze nu achter de jurytafel van de nieuwe generatie artiesten kunnen genieten. Er doen 115
kinderen mee en we wensen ze veel succes!


De schoolregel van de maand februari luidt: ‘Samen regels verzinnen en dan pas aan het spel
beginnen.’



Op zondag 21 februari geeft het Waterland Jeugdorkest samen met het Selectiekinderkoor De
Kickers een concert in de Swaen (voormalige Lutherse Kerk) in Edam. De gemiddelde
leeftijd van de kinderen ligt tussen de 8 en 14 jaar. Ze treden graag op voor publiek van
dezelfde leeftijd om te laten zien en horen hoe mooi het is als je samen muziek maakt en
hoeveel plezier dat geeft. Het concert begint om 15.00 uur en duurt een uurtje. De toegang is
gratis.



De opbrengst van de Vastenactie gaat dit jaar naar
pater Dick Zwarthoed in de Congo. Onze school
heeft slechts 50 spaardoosjes gekregen, die we aan
de kinderen van de groepen 3A en 3B hebben
gegeven. De kinderen van de groepen 4 t/m 8
kunnen in een handvaardigheid les op school of zelf
thuis een soort spaardoosje maken. De leerkrachten
hebben verschillende voorbeelden van zelfgemaakte
spaardoosjes gekregen, die ze met de kinderen
kunnen bespreken. Het is de bedoeling dat de
gevulde doosjes op zondag 13 maart worden
ingeleverd in de Mariakerk. Als de kinderen ze mee
naar school nemen, worden ze op Goede Vrijdag in
de klas opgehaald.



Volgende week vrijdag 26 februari hebben de kinderen van alle basisscholen in Volendam een
vrije dag, terwijl de leerkrachten een studiedag hebben. Dit jaar zijn er naast de vaste
vakanties 4 vrije dagen gepland en volgend schooljaar zullen dat 6 vrije dagen zijn. Hiervan
zijn er drie gezamenlijk vastgesteld voor alle scholen en de overige drie plannen de scholen
zelf. De gemeenschappelijk data voor volgend jaar zijn al bekend: dinsdag 6 december 2016,
vrijdag 17 februari 2017 en (Goede) vrijdag 14 april.



Op donderdag 4 februari hebben we op
een feestelijke wijze afscheid genomen
van juffrouw Jo-Ann, die acht jaar aan
onze school was verbonden. In de aula
boden alle groepen haar zelfgemaakte
cadeautjes aan en werden er
afscheidsliedjes gezongen. De juf was
duidelijk ontroerd door het mooie
afscheid en kreeg ’s middags tijdens de
receptie nog een mooi afscheidscadeau
van het team en de ouderraad. Op vrijdag
10 juni staat het volgende afscheid
gepland als meester Dick na 44 jaar onze
school gaat verlaten.



Vanaf donderdag 28 januari zitten er twee kinderen uit Syrië in groep 1 / 2 D. Ze wonen op
het Erosplantsoen en worden dit schooljaar bij ons geplaatst omdat de Zuidwester vol zit.
Enkele familieleden van de kinderen wonen al langere tijd in ons land en spreken de taal
redelijk. De familie was lid van de christelijke kerk in Syrië en ze zijn gevlucht voor het
verschrikkelijke oorlogsgeweld. Juffrouw Ineke, die vorig jaar afscheid heeft genomen van
onze school, komt af en toe langs om ze extra aandacht te geven, zodat ze de taal snel kunnen
leren. We wensen de kinderen een mooie en leerzame tijd toe op onze school.



Agenda:

-

23-02
24-02
25-02
26-02
29-02
07-03
10-03
10-03
11-03
14-03

Playbackshow gr. 6,7,8
Playbackshow gr. 3,4,5
OR-vergadering
Studiedag (kinderen vrij)
Voorjaarsvakantie
Luiscontrole
MR-vergadering
Theatervoorstelling gr, 1,2 en 3
Clownslessen groepen 3
Boerderijlessen gr. 5AB
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