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Nieuwe naam voor de school

Bezoek Lyceum Ypenburg

In de week na de Kerstvakantie heeft de ideeënbus voor
de nieuwe naam van de school in de hal van de school
gestaan. Wij hadden u en uw kinderen om hulp gevraagd
om een mooie, nieuwe naam voor de school te bedenken. Daar hebben heel veel ouders en kinderen gebruik
van gemaakt. Wij hebben vele mooie, originele en creatieve inzendingen binnen gekregen. Een werkgroep van
medewerkers van de school gaat de komende maanden
met de inzendingen aan de slag. Wij danken iedereen
hartelijk die een bijdrage heeft geleverd en zullen u te
zijner tijd weer verder informeren.

Op donderdag 31 januari bezoeken de
leerlingen van groep 8 het Lyceum Ypenburg in het kader van de BOVObezoekdagen. De kinderen moeten op de
fiets, op de gewone tijd, op school zijn. Het
bezoek aan het Lyceum zal in de ochtend
plaatsvinden.

Meester Peter
Meester Peter is een poosje ziek geweest. Vanaf dinsdag
29 januari zal hij starten met zijn re-integratie. Vanaf de
week van 4 februari zal hij weer volledig hersteld zijn. Juf
Ilonka is vrijdag 1 februari voor het laatst. Wij danken
haar heel hartelijk voor het vervangen van het ziekteverlof van meester Peter.

Dode hoekles

rapportavonden
Op woensdag 6 februari is het rapportgesprek voor de ouders van
de leerlingen van groep 8. Via MSI kunnen zij intekenen op de tijd
van hun voorkeur. De leerlingen van groep 8 krijgen nu ook hun
definitief schooladvies te horen.
Op maandag 11 en donderdag 14 februari zijn de rapportgesprekken voor de
ouders van de groepen 1-7. Ook zij krijgen binnenkort via MSI een uitnodiging
om de dag en tijd van hun voorkeur in te
vullen. Leerlingen van de groepen 6 en
7 worden, samen met hun ouders, op
het rapportgesprek verwacht.

De leerlingen van groep 7 nemen deel aan
het theoretisch en praktisch verkeersexamen. Beide examens worden onder schooltijd afgenomen. Ouders krijgen daar t.z.t
via MSI nader bericht over. Voorafgaand
krijgen de leerlingen ieder jaar een “dodehoek-les”. De les wordt dinsdagmiddag 29
januari, op school, door een externe, onder schooltijd gegeven. Tijdens die les
leren de leerlingen hoe de dode hoek van
vrachtauto’s werkt en hoe zij daar als fietser met goed fietsgedrag rekening mee moeten houden.

Nieuwe gymmaterialen in de speelzaal

Diplomazwemmen leerlingen groep 5

Vergadering leerlingenraad

De leerlingen van groep 5 nemen iedere dinsdagochtend
deel aan het schoolzwemmen in het Hofbad in Ypenburg.
Op dinsdag 29 januari is er diplomazwemmen voor meerdere leerlingen voor de diploma’s A, B en C. Voor leerlingen die dinsdag niet afzwemmen gaat de zwemles dinsdag niet door. Zij blijven gewoon op school. Zij worden
voor de zwemtijd verdeeld over andere groepen.

Op maandag 28 januari van 12.45-13.45 uur
is er weer een vergadering van de leerlingenraad. In de leerlingenraad zitten 8 leerlingen
uit de groepen 5 t/m 8. Zij gaan met elkaar in
gesprek over allerlei uiteenlopende onderwerpen met als doel er zorg voor te dragen dat
onze school voor alle leerlingen een fijne, veilige plek is.

Kalender
26-01: Weekendschool
28-01: Vergadering leerlingenraad
29-01: Diplomazwemmen A, B en C, dode hoek-les
groep 7, techniekles groep 1/2 blauw
30-01: Technieklessen groepen 8 en 5. Naschoolse
sportactiviteit Handbal

Op dinsdag 5 februari worden er voor de
groepen 1-2 en voor de peuters allemaal
nieuwe klim en klauter- en gymmaterialen
bezorgd. Sinds dit schooljaar geeft juf Cora,
leerkracht van groep 3, twee maal per week
officiële kleutergym aan de leerlingen van de
groepen 1-2, terwijl haar eigen leerlingen
gymles hebben van de vakdocent gymnastiek
in het Piet Vinkcentrum.

Jarige Kinderen

Groep

Leo B.

7

27-01

Sven S.

8

27-01

Nikita L.

6

30-01

Yvana G.

8

01-02

Datum

31-01: Groep 8 naar Lyceum Ypenburg
01-02: Orderwijskundig rapport gaat mee met de leerlingen van groep 8 ter controle, VSD activiteit ‘Lego
Mindstorms introductie 9’
02-02: Weekendschool
04-02: Onderbouwvrije dag, leerlingen van de groepen
1-2 1/2 zijn vrij.

Hartelijk gefeliciteerd!
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