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Komende activiteiten
Dit staat er de komende periode op het programma:
Vrijdag 14 februari

Studiedag, leerlingen vrij.

Donderdag 27 februari

Luizenpluizen
Voorlichting HALT

Vrijdag 28 februari

volgende nieuwsbrief

Noteer alvast de volgende activiteiten:
Zaterdag 16 mei: Rommelmarkt
Maandag 25 t/m donderdag 28 mei: avondvierdaagse
Vrijdag 29 mei: kinderen vrij i.v.m. studiedag team

Kookfoto
Afgelopen woensdag is er een leuke foto gemaakt van het kookgroepje. De
kinderen mochten deze keer met echte koksmessen werken. Deze zijn erg
scherp, maar alle vingers zitten nog aan de handen. De stamppot rauwe
andijvie met gehaktbal en jus viel ook erg goed in de smaak.

CITO
We zijn druk bezig om alle CITO toetsen af te krijgen. Soms wel een beetje
lastig omdat er nog niet een keer een volledige groep was. De zieke kinderen
halen de toets in als ze weer beter zijn.

Ziekte
De griepgolf is nu echt aanbeland op De Rolpaal. In alle groepen missen leerlingen door ziekte.
In de middenbouw heerst echt een ernstige griep. Dinsdag waren er maar vijf leerlingen, maar
woensdag en donderdag waren er zelfs nog maar vier. We wensen alle kinderen (en hun
ouders) van harte beterschap. Het lijkt ons wel goed dat iedereen echt goed uitziekt. Ga je
weer te snel naar school, dan ben je ook erg vatbaar voor een nieuw virusje.

10 tellen in de rimboe
Aangezien er donderdag maar vier kinderen in de middenbouw aanwezig waren hebben ze
samen met de bovenbouw gegymd. Dan doen we vaak tien tellen in de rimboe. Dat vindt
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iedereen erg leuk. De bovenbouw, in dit geval groep 8, bereidt de gymzaal voor door allemaal
verstop plekken te creëren.

Studiedag,
Op 14 februari heeft het team een studiedag. Alle leerlingen hebben dan vrij.

Luizenpluizen.
Op donderdag 27 februari is er weer luizenpluizen. Willen jullie erom denken dat de kinderen
dan geen gel in de haren doen? Het is nogal vervelend om met de netenkam door zulk haar te
gaan.

Traineeship

In 2,5 jaar je PABO-diploma halen. Interesse? Meer informatie is te vinden op de website van
Op Kop.

Ingekomen post
Jeugdclub disco
Op 28 februari organiseert de Ploats in samenwerking met de jeugdclub een disco.

Brugklas
‘Brugklas’, de populairste serie van de Nederlandse TV, komt naar
het theater met een eigen musical! ‘Brugklas’ is bekend van NPO
Zapp. Een hiphop-musical over Willem van Oranje!
Deze voorstelling is te zien op donderdag 13 februari, aanvang 19.00
uur.
Entree € 21,50 De Meenthe, Steenwijk

