BS De Grasspriet - Sprietpraat 8 februari 2018

Beste ouder/verzorger,
Beste ouder(s) / verzorger(s),
Voor u weer een nieuwe Sprietpraat.
De volgende Sprietpraat verschijnt op dinsdag 6 maart 2018.
Wilt u kopij aanleveren voor De Sprietpraat dan kan dat t/m 2 maart 2018.
Kopij sturen naar speters@skozok.nl o.v.v. Sprietpraat.
Met vriendelijke groet,
Stans Peters
BS De Grasspriet

Belangrijke data

12 t/m 16 februari - Carnavalsvakantie
19 februari - Studiedag, de kinderen zijn vrij
7 maart - informatieavond IVN

Landelijke opschoondag

Al enkele jaren staat een dag in maart, de Landelijke Opschoondag, in het teken van een grote
voorjaarsschoonmaak voor heel Nederland. In de week van 19 t/m 25 maart doet de Grasspriet
mee om de buitenruimte rondom de school schoon te maken.

IVN Zoogdieren

Beste ouders,
De?data voor de bezoeken door de groepen zijn dit jaar op 19, 20 en 22 maart 2018.
Het thema is ‘’Zoogdieren... hoezo?"

Voor deze bezoekjes zijn we op zoek naar hulpouders die een spel/ activiteit willen begeleiden. U
krijgt deze week een brief mee; indien u kunt helpen, graag het strookje van die brief invullen en
inleveren bij de leerkracht van uw kind.
De?data:
*Informatieavond voor hulpouders en leerkrachten?zal zijn op woensdag 7 maart '18.
*Voor de groepen:
Maandagochtend 19 mrt: groep 7/8
Maandagmiddag 19 mrt: groep 1/2
Dinsdagochtend 20 mrt: groep 5/6
Dinsdagmiddag 20 mrt: groep 1/2
Donderdagochtend 22 mrt: groep 3/4
We hopen op uw enthousiaste medewerking, bedankt alvast!
Commissie IVN

Serveillance schoolplein

Tijden surveillance schoolplein
We willen u erop attenderen dat we regelmatig kinderen vóór 8.15u op het schoolplein zien, echter
surveilleren wij pas vanaf 8.15u. We willen u daarom vragen niet eerder dan dit tijdstip uw kind naar
school te laten komen. Dit geldt ook voor de kinderen van groep 1/2. Zij mogen pas vanaf 8.15 uur
naar binnen; eerder is er geen toezicht aanwezig in de aula.
's Middags is er vanaf 13u surveillance aanwezig, daarvoor is het overblijftijd.
Het zou fijn zijn als u hier ook aan wil denken.

Jeugdbibliotheek

Jeugdbibliotheek.nl is een nieuwe website voor de jeugd.
Lekker lezen en veel weten staan centraal.
Uw kind vindt op deze website voor elk moment het leukste verhaal!
Een gewoon boek of e-book om te lezen in bed. Een luisterboek voor in de bus.
Op de site worden onder meer de top tien boeken en series uitgelicht. En elke week is er een
boekentip.
Daarnaast biedt het platform informatieve boeken en inspiratie voor werkstukken en spreekbeurten.
Jeugbibliotheek.nl wordt continu uitgebreid met informatie die jongeren aanspreekt in de vorm van
tekst, beeld en video. Bij de start ligt de focus op jongeren van 9?12 jaar.

Kinderuniversiteit

Voorjaar 2018
Kom studeren aan de Kinderuniversiteit in Tilburg.
Les van een echte professor.
Kindercolleges voor groep 6, 7 en 8.
Klik hier voor de flyer.

Nieuwsbrief Sport Valkenswaard

Nieuwsbrief Sport - Onderwijs van de Gemeente Valkenswaard.
Klik hier om de nieuwsbrief te downloaden
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