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Carnaval

Interessante informatie:
- Schoolfotograaf

In februari vieren we Carnaval. Dit feest wordt
gevierd 40 dagen voor Pasen en luidt een vastentijd in. Volgens de katholieke traditie beperkt
men zich in die periode tot het minimaal noodzakelijke. Het is dus geen echte vastentijd, maar een tijd van soberheid en is vooral bedoeld als een periode van bezinning.

- verkeerslessen
- Voorjaarsvakantie

U leest meer over Carnaval bij het nieuws van de locaties. Niet
alle locaties vieren Carnaval op dezelfde dag maar u krijgt natuurlijk ook een brief van de werkgroepen over de dag en de invulling van dit feest.

In dit nummer:
- nieuws van de
locaties
- Carnaval

Valentijnsdag: 14 februari
Een dag om iets liefs voor elkaar
te doen. Maak er
een mooie dag van!

Onze bliksemactie voor Haïti heeft binnen
een paar dagen 126,50 opgeleverd. Wat
een mooi resultaat!
Hartelijk dank voor uw gulle bijdragen.

Voorjaarsvakantie
Van maandag 22 t/m. vrijdag 26
februari is de voorjaarsvakantie.
Op maandag 1 maart moeten we weer naar school.
Het is te hopen dat de lente dan ook echt gaat beginnen!

Nieuws van de Larikslaan
Vanaf 4 februari

Woensdag 10 februari

Starten de verkeerslessen op de Larikslaan
onder begeleiding van een docente van het
CED. Haar naam is Nienke Tiebout en haar
lessen zullen vooral praktisch zijn.

Op die dag vieren we carnaval. Dat wordt feesten en
beesten met elkaar! Natuurlijk mogen de kinderen
verkleed naar school komen. De groep Kermit heeft
het feestje dan al gehad: zij vieren feest op 5 februari. Op die dag mogen de kinderen verkleed op
school komen.

Hierbij moet u denken aan oversteken,
fietsen enz.
U hoort hier meer over vanuit de groep van
uw kind.

Schoolfotograaf
Op dinsdag 16 februari komt de
schoolfotograaf naar de Larikslaan.

Nieuws van de Assendelftstraat
Woensdag 3 februari
Je haar weer in de krul en je mooie kleren
aan: je gaat op de foto! Deze dag komt de
schoolfotograaf op de Assendelftstraat.
19 februari
Maatwerk komt een
voorstelling geven op
school. De voorstelling
heet ”Hap, slik, weg”
en is bedoeld voor alle
leerlingen van het vso.
In deze voorstelling
laat Maatwerk met veel humor zien wat er
allemaal in de maag gebeurt.

Ook in het vso wordt Carnaval gevierd, en wel
op vrijdag 12 februari. Dit feest staat in het
teken van “Musical”. Alles wat met musicals te
maken heeft, komt aan bod. Dat gaat een leuk
feest worden! En welke musicalsterren zullen
er over de rode loper schrijden? We zien het
wel op 12 februari…...

Project muziek
In de eindgroep is de voorbereiding al gestart
met een project “muziek”.
Zo besteed men aandacht aan instrumenten,
het gevoel bij muziek, dans en muziek maken.

Nieuws van de Schoolstraat
2 februari
De groep Bert gaat naar de kinderboerderij
voor een les “Beestenboel”.
10 februari
Carnaval. Op deze feestdag doen we een
spelletjesparcours en natuurlijk gaan we
hossen. Als je het leuk vindt, mag je verkleed komen. Er komt nog een brief van de
werkgroep.
11 februari
De groep Tommie gaat ook naar de kinderboerderij Zij volgen dezelfde les als Bert:
”Beestenboel”.

Verkeerslessen 4, 11 en 18 februari
In de eerste les worden de vaardigheden
als voetganger geoefend. In de tweede
les komt het fietsen aan bod en in de derde les
volgt een wijkwandeling om les 1 weer te oefenen.
De lessen worden gegeven door een docente van
CED: Nienke Tiebout. De groepen Oscar, Tommie en de Bruggroep A doen mee.
Donderdag 18 februari
Natuurlijk komt de schoolfotograaf ook op de
Schoolstraat. Op 18 februari zijn deze leerlingen aan de beurt en gaan allemaal op de foto.

