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Maandag 28 januari

Zwemles groep 5 / 6

Elke woe/do/vrij

Fruitdag

KERST
Het lijkt al weer een hele tijd geleden dat we de kerstviering hadden, maar wat was het een
leuke dag voor iedereen!
Wat hebben we genoten van een heerlijk ontbijt en de leuke voorstelling en mooie liedjes in
de kerk. Het was leuk om te zien dat er zoveel ouders waren komen kijken!
Inmiddels staan er op Facebook een aantal foto’s en uiteraard ook op de website.
Juf Carin vond het ontzettend jammer dat ze er niet bij kon zijn. Zij lag geveld door een
gemeen griepvirus in haar bed, zij voelde zich dus echt niet goed, maar gelukkig hebben we
de foto’s om aan haar te laten zien!
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NL DOET
zaterdag 16 maart

9 januari hebben we als goed begin voor het nieuwe jaar, bij elkaar gezeten om de ideeën en
taken op een rij te zetten.
Het budget is aangevraagd. Vorig jaar met ‘De Sterrenwacht Doet’ hebben we al een leuk
verschil kunnen maken voor het schoolplein en het schoolgebouw zelf. Die dag met dank aan
alle sponsors; o.a. de Kinderkoepel, hovenier Chris Zuiderwijk en budget vanuit school zelf.
Maar ook dankzij u voor het verzamelen van de schoonmaakmaterialen, schilderspullen en
wat niet meer. Fijn. Hierdoor konden we meer budget besteden aan het plein zelf.
Dit jaar hebben we ook weer leuke plannen. Dingen die zijn blijven liggen van vorige keer. In
het najaar hebben we ook nog gewerkt. De bank op het plein is gerepareerd door een
handige vader. Geweldig, dank je wel hiervoor! Het afschilderen van het schoolplein was
spannender.. door de regen spoelde alles weg…
Deze keer pakken we het weer verder op.
Vrijdag 15 maart en zaterdag 16 maart zet Nederland zich vrijwillig in voor een goed doel.
Wij hebben zaterdag gekozen zodat we een hele dag de tijd hebben. De lunch wordt
verzorgd, met dank aan de MR. Alle handen zijn welkom en zeer nodig, ook als u maar een
uurtje kunt komen helpen. Of misschien vind uw man, handige opa of tante het ook leuk om
zich in te zetten voor de school van uw kind. Kinderen zijn ook welkom op NL Doet, als ze
ook écht mee willen helpen een verschil te maken voor hun plein.
Zet u de datum alvast in uw agenda?
We hopen op veel helpende handen. Zo maken we samen het schoolplein een nog leukere
en uitdagendere plek voor alle kinderen van de Sterrenwacht .
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OPROEP-OPROEP-OPROEP
Overblijf
Wij zijn op zoek naar een of meerdere personen die kunnen helpen met het overblijven op
school.
Het gaat vooral om de maandag en vrijdag! Bent u in de gelegenheid om te komen helpen,
laat het dan s.v.p. even weten. Misschien is er wel een opa/oma van een van de kinderen die
het leuk vindt om te helpen. Starttijd is ong. 11:45 er staat een kleine vergoeding tegenover.
Voor informatie kunt u altijd even langskomen bij Linda (op maandag/dinsdag of vrijdag)
Bibliotheek
Op dinsdag gaan alle klassen naar de bibliotheek die grenst aan onze gezamenlijke ruimte.
Om alles goed en vlot te laten verlopen, hebben we hier wat hulpouders bij nodig.
We komen een aantal handen tekort. Ook als u niet elke week kunt, is dat geen probleem.
Het betreft dus de dinsdag vanaf ongeveer 12:45 tot 14:00.
Vindt u het leuk om te komen helpen? Laat het dan a.u.b. even weten aan Linda
(administratie)
Luizenhulp
Wij hebben een enorm tekort aan luizenpluizers. Hierdoor kunnen we niet of nauwelijks
controleren waardoor de kans op luizen, ook bij uw kind, toeneemt.
Wij zoeken een aantal vrijwilligers die na iedere vakantie een uurtje de tijd hebben, liefst
meteen op de maandagen.
Komt u helpen? Geef het door aan Linda (administratie)
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