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Woensdag 22 januari Kanjer-Ouderles voor midden- en
bovenbouw
Woensdag 29 januari Studiedag: alle kinderen zijn vrij
Vrijdag 31 januari Open inloop kleuterbouw
Woensdag 5 februari Weekviering Balinstee
Maandag 10 februari Open inloop kleuterbouw
Woensdag 12 februari Weekviering door ouders
Donderdag 13 februari Verslag mee naar huis
Vrijdag 14 februari Carnaval viering
Alle kinderen zijn om 11.45 uur vrij
Maandag 17 februari t/m vrijdag Voorjaarsvakantie
21 februari
Woensdag en donderdag 26 en 10-minuten gesprekken
27 februari
Maandag 2 maart 10- minuten gesprekken
Woensdag 4 maart Weekviering
Vrijdag 6 maart Open inloop kleuterbouw
Woensdag 11 maart Weekviering Merijnstee
Maandag 16 maart Open inloop kleuterbouw
Woensdag 18 maart Open dag
Woensdag 25 maart Weekviering Thorinstee
Woensdag 1 april Weekviering Bomberstee-Balinstee
Vrijdag 3 april Open inloop kleuterbouw
Donderdag 9 april Paasviering
Vrijdag 10 april Goede vrijdag
Maandag 13 april Tweede Paasdag
Woensdag 15 en donderdag 16 Centrale Eindtoets groep 8
april
Vrijdag 17 april Koningsfeest
Kinderen zijn om 14.00 uur uit: begin van de
meivakantie
Maandag 20 april t/m vrijdag 1 Meivakantie
mei
Maandag 4 mei Studiedag: kinderen zijn vrij
Dinsdag 5 mei Bevrijdingsdag: vrije dag
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Kanjerouderles
Afgelopen woensdag waren de kanjerouder-lessen in de kleuterbouw en de onderbouw.
Dank voor de grote opkomst en de enthousiaste deelname!
Aankomende woensdag zijn de midden- en de bovenbouw aan de beurt. De middenbouw
start om 08.30 uur en de bovenbouw om 11.30 uur.
IPC in de school
Na de kerstvakantie zijn ook de nieuwe IPC-thema’s van start gegaan. In de kleuterbouw
wordt geleerd over ‘Huis en Thuis’. De onderbouw leert over ‘Speelgoed’.

De middenbouw is begonnen met ‘De actieve Planeet’. En de bovenbouw leert over ons
waterrijke land in ‘Nederland Waterland’.
Koningsfeest op 17 april
Het vieren van het schoolfeest en het schoolreisje wisselen elkaar jaarlijks af. Dit schooljaar
is het jaar van het schoolfeest. Het schoolfeest is dit jaar gekoppeld aan de koningsspelen:
het belooft een sportieve dag te worden! Het feest duurt tot 14.00 uur voor alle groepen en
daarna begint de meivakantie. Uiteraard volgt er nog verdere informatie over hoe deze dag
ingevuld gaat worden!
Schoolfotograaf
De schoolfotograaf komt maandag 11 mei op school voor het maken van klassenfoto’s en
individuele foto’s. Wilt u, indien u dat nog niet gedaan heeft, aangeven via Privacy-
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voorkeuren in de parro-app of uw kind op deze klassenfoto mag staan. Als er geen
toestemming hiervoor gegeven is, kan uw kind niet op de klassenfoto.
Oudertoneel
De weekviering van woensdag 12 februari wordt gespeeld door ouders. Het is mooi, dat we
elk jaar hiervan kunnen genieten: met veel enthousiasme wordt er altijd weer een geweldig
toneelspel neergezet. Leuk, als u komt kijken die woensdag!
Teken & Schrijf je eigen boek!
In acht lessen je eigen (prenten)boek schrijven en illustreren. De lessen starten in februari.
Acht lessen, kosten 52,- euro, 6,50 € per les (geen les in de voorjaarsvakantie).
Ik ben aan het kijken welke dag het beste past ma, do of vr van 15.15 uur tot 16.45 uur. Ben
je geinteresseerd, laat dit dan aan Lisette Schaapherder weten en zo ook welke dag de
voorkeur heeft. Iedereen gaat in ieder geval met een zelfgemaakt (prenten)boek naar huis!

Geschikt voor kinderen die kunnen tekenen en schrijven (vanaf groep 4 t/m groep 8)
Inschrijven via Lisetteschaapherder@hotmail.com of een appje naar 06-14665898
Locatie: Inspiratieatelier Laarderweg 86A
De opbrengst van de cursus gaat volledig naar Mercy ships*

*Mercy Ships voert medische behandelingen en operaties uit op ziekenhuisschepen voor mensen in
ontwikkelingslanden.

Een fijn weekend gewenst door het team van de Hobbitstee

