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Op alle locaties wordt het Carnaval
uitbundig gevierd.
Interessante informatie:

Help, hoofdluis…..!
•

Carnaval

•

Voorjaarsvakantie

•

Studiedag

In dit nummer:
- Nieuws van de
locaties
- Stappenplan
Alaaf...

Kent u dit beestje?
Dit is een hoofdluis. In deze
tijd heeft hij het erg naar
zijn zin in al die sjaals, kragen en mutsen. Controleert u
dus regelmatig het hoofd
van uw kind, zo kan verdere
verspreiding voorkomen worden. Tips om hoofdluis te
bestrijden zijn op school te
verkrijgen.

Het feest is op vrijdag 20 februari. Elke locatie viert het
feest op zijn eigen manier.
Zo spelen op de Larikslaan “kleuren”
een grote rol.
Bij de Schoolstraat staat een
zwemactiviteit centraal en zal op de Assendelftstraat voornamelijk in stijl gehost worden.
U kunt er meer over lezen
op blz. 2 bij de locatie van
uw kind.

Film in Lantaren/venster
In de voorjaarsvakantie
zijn weer diverse leuke
kinderfilms te zien in
theater Lantarenvenster. Zie voor het
programma:

Ga maar vast oefenen: tijdens carnaval
zeg je niet “hallo” maar……...

ALAAF…….!
Hoe dat moet, lees je op de volgende
bladzijde.

www.lantaren-venster.nl
of tel. 010-2772277

Voorjaarsvakantie
Kleurenfestival op de
Larikslaan

De voorjaarsvakantie begint op maandag 23 februari en duurt tot en met vrijdag 27 februari
2009.
De eerste schooldag is op maandag 2 maart.

Nieuws van de Larikslaan
Sparen voor het goede doel

20 februari

Afgelopen maand hebben wij
van het gespaarde geld bomen gekocht. De bomen worden geplant in Mozambique
om bodemerosie tegen te
gaan. Er worden er maar
liefst 50 aangeplant.

Carnaval! Het feest staat dit jaar
in het teken van “Kleuren”.
Er zijn kleurenspelletjes en een
spetterende carnavalsdisco.

De kinderen mogen die dag verkleed op school komen. Hoe, dat
maakt niet uit als het maar kleurig Alweer een leuk resultaat!
is. Natuurlijk wordt er gehost en
is er een lekkere traktatie voor de
kinderen.
Kermit

ALAAF…..!
Groet tijdens het carnaval.
1. houd de vingers van je rechterhand gestrekt.
2. breng je gestrekte rechterhand met een
schuine opwaartse zwaai naar je linkerslaap
3. roep luid en duidelijk “Alaaaaaaaf….”

De Kermits hebben de winter al
afgesloten. Zij zijn begonnen aan
het project “Tellen”.

Nieuws van de Assendelftstraat
Vanaf 1 maart is een nieuwe ADVleerkracht op de vso-afdeling. Zij
heet Judith Janssen. Judith
werkt de adv-dagen op de Assendelftstraat en de overige werkdagen op de locatie Schoolstraat.

Carnaval
Op vrijdag 20 februari is
het feest op de Assendelftstraat.
Het carnavalsfeest heeft als
thema
“Celebrities”
Welke sterren zullen we
daar op de rode loper zien?
In ieder geval wordt er ‘s
middags uitbundig gehost.

Studiedag
Denkt u aan de studiedag? Deze
is op vrijdag 6 februari.
Op deze studiedag zal gewerkt
worden aan professionalisering
van het team.
Alle leerlingen zijn op die dag
vrij.

Nieuws van de Schoolstraat
4 februari
Bruggroep A bezoekt werkplaats De Makerij. Dit is een
werkplaats van de Stichting
Paus Johannes XXIII.
5 februari
De groep Oscar bezoekt de
kinderboerderij voor een les
over “Veren en vachten”.
12 februari
Bezoekt Bruggroep A het restaurant Het Bestek.

Dit is een restaurant van Pameijer. De groep krijgt een rond- In deze maand zal Esther op de woensdagen in de groep Oscar werken.
leiding en gaat er ook lekker
eten.
Carnaval
Op vrijdag 20 febr. Groot feest want de
Schoolstraat gaat “Carnavalszwemmen”.
De collega’s van de Schoolstraat willen graag Claudia even
in het zonnetje zetten. Met al
de wisselingen in de groep
blijft zij een vaste rots in de
branding.

Ook de Bruggroep A gaat dan mee naar
het zwembad. De groep Bert viert het
carnaval in eigen klas en gaat niet mee
zwemmen.
De kinderen mogen natuurlijk verkleed
op school komen als zij dat willen.

Alaaaaaaf !!
Laatste oproep: wilt u zich kandidaat stellen voor de medezeggenschapsraad, dan kunt u zich tot en met maandag 16 februari aanmelden. Bent u geïnteresseerd, graag een kort briefje naar de Larikslaan. Verkiezing is in
de eerste week van maart 2009.

