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CARNAVAL
Al gaat dit weekend het carnaval los ‘onder de rivieren’…de
kinderen van De Vink moeten nog even geduld hebben. U las
in de vorige nieuwsbrief al dat wij er met de planning van dit
schooljaar per ongeluk vanuit gingen dat de voorjaarsvakantie net als
voorgaande jaren startte met het Carnaval…
Zodoende vieren wij Carnaval op vrijdag 23 februari.
De kinderen mogen de hele dag verkleed naar school komen. In de middag
maken we er een gezellig feestje van tot 15.00 uur, waarna de
voorjaarsvakantie begint. Carnaval is een leuk en gezellig feest, daarom zijn
wapens en enge maskers niet toegestaan. En om de schoonmakers te vriend te
houden geldt dit ook voor de ‘spuitbusconfetti’. Maar voor de rest geldt: Leef
je uit!!!!!!! Want zowel voor de onderbouw als de bovenbouw zijn er oorkondes
te verdienen voor degenen die het origineelst gekleed zijn! In de middag is er
eerst een show in de aula, waar iedere groep (of een afvaardiging daarvan) een
optreden verzorgt. Daarna wordt er in twee groepen een vrolijke
Carnavalsdisco gehouden (de groepen 345 en de groepen 678). De
kleutergroepen vieren hun feest in hun eigen lokaal.
TREFBALTOERNOOI
Groep 6 was vandaag te vinden in Sporthal De Vliethorst.
Hier werd het jaarlijkse Hoefijzer Trefbaltoernooi van alle
groepen 6 van Voorschoten gehouden. Twee teams
trokken ten strijde. Beide teams vielen in de prijzen. Een
4e plek én een 2e plaats, dus met twee bekers naar huis! GEFELICITEERD!!!
PROGRAMMEERLESSEN VOOR DE GROEPEN 5 T/M 8
GEZOCHT: OUDE LAPTOPS
Iedere 14 dagen krijgen de groepen 5, 6, 7 en 8 les in programmeren. De
kinderen vinden het erg leuk. De lessen worden gegeven door Ramon Sweys,
een enthousiaste ouder. We zijn daar erg blij mee! Meteen een oproep: we zijn
op zoek naar oude laptops. Geen probleem als hij ‘langzaam’ is of echt oud.
Wij kunnen er best nog iets mee!
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PORTFOLIO’S MEE NAAR HUIS
Aanstaande vrijdag, 16 februari, gaan de portfolio’s mee naar huis. Zorgt u
ervoor dat de kinderen een tas bij zich hebben daarvoor? 😊
GRIEPGOLF…
De afgelopen tijd zijn er veel zieken. Leerlingen…én
leerkrachten. Wij doen altijd onze uiterste best vervanging te
regelen, waarbij het belang van de kinderen steeds voorop
staat. Soms is er echter een situatie van overmacht en staan
er wel 3 of 4 verschillende mensen voor de groep in één
week. Dat vinden we heel vervelend. We hopen dan ook dat de griepgolf bij
ons over zijn hoogtepunt heen is. Voor alle ‘door-de-griep-gevelde’ kinderen,
ouders en leerkrachten: BETERSCHAP! Het is duidelijk tijd voor het voorjaar!!!!
EPJO - EDUCATIEF PROGRAMMA JONGEREN
Deze week was de politie in vol ornaat in groep 8
aanwezig. Dit gebeurde in het kader van EPJO, een
samenwerkingsverband van de Peter Faber
Stichting, Openbaar Ministerie, Ministerie van OCW en politie. Het is een
educatief programma voor kinderen van groep 8 van de basisschool. De
kinderen vonden het reuze interessant. Op www.epjo.nl vindt u meer
informatie.
PBS – Studiedag
Op de studiedag van maandag 29 januari zijn wij als
team weer een stukje verder geschoold in PBS. Na de
voorjaarsvakantie volgt een nieuwe lessenserie. U
krijgt hier op een later tijdstip meer informatie over.
VERZOEK AAN DE KINDEREN VAN GROEP 3 EN 4
We herinneren u er graag aan dat de kinderen van groep 3 en 4 tot aan de bel
van 8.40 uur buiten spelen. We zien nu vaak kinderen van deze groepen in de
gang tussen 8.30 en 8.45 uur. Dit is onrustig voor de kleuters die in dat
kwartier binnenkomen.
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JAAAAA…TAFELDIPLOMA!
Op donderdag 22 februari is het weer zover: de kinderen
kunnen die dag weer een extra ster verdienen voor hun
TAFELDIPLOMA. Dan is het handig om even extra te
oefenen. Klik hier voor meer informatie over het
tafeldiploma op De Vink.
KINDERBOEKENNIEUWS: PRENTENBOEKEN IN DE PRIJZEN
De Sardes-Leespluim, een bekroning voor kwalitatief goede en veelzijdig
bruikbare boeken voor jonge kinderen, wordt elke maand uitgereikt.
Winnaar januari – Het kartonnen kasteel van Linda Sarah
Over vriendschap en jaloezie: Bart en Edo spelen elke dag samen
urenlang op een heuvel. Op een dag komt er een jongen langs,
Kai, die graag mee wil spelen. Dat vindt Bart maar niks.
Winnaar februari – Dag poes! met gedichtjes van Bette Westera,
Koos Meinderts, Sjoerd Kuyper, Hans Hagen, Monique Hagen en
illustraties van Mies van Hout. Bij twintig kattenportretten
maakten verschillende dichters een grappig versje of gedichtje.
Met afbeeldingen van katten in felle kleuren.

OLYMPISCHE WINTERSPELEN
De Olympische Spelen zijn gestart. Spannend! We houden in de hal een
medailleklassement bij… Vier jaar geleden was dat een flink karwei! Hopelijk
krijgen we het net zo druk als toen!!!
TOT SLOT…
…wensen we u natuurlijk weer een heel prettig weekend! En als u het te koud
vindt buiten: lekker binnen op de bank met warme chocolademelk kijken naar
de Olympische Spelen…héél gezellig!
Met vriendelijke groet,
Team De Vink

Brrrrrrrr…
koud hè?

