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Ochtendritueel
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Maandag 25 februari t/m zondag 3 maart



Carnaval



Open dag



Valentijnsdag

Rectificatie: in de vorige nieuwsbrief stond vermeld dat de thema-avond “Wat als
mijn kind de school verlaat?” zou plaatsvinden op 4 april, maar deze thema-avond
zal plaatsvinden op dindag 2 april aanstaande. Uitnodiging volgt.

Na de succesvolle bijeenkomst van november vorig jaar, organiseren wij weer een oudercontactochtend op vrijdag 8 maart aanstaande. Binnenkort ontvangt u de uitnodiging.
Heeft u vragen of suggesties, of wellicht kunnen we u ergens mee helpen, dan kunt u ons altijd bereiken via school, tel. 010 – 422 35 17, of
via e-mail: ouderraadzmlk@gmail.com.
Bent u altijd al eens benieuwd geweest naar hoe wij werken met de leerlingen?
Hoe we de was verzorgen in de wasserette? Wat Zedemo nu precies inhoudt en
hoe de kooklessen er aan toe gaan? Komt u dan langs op onze

Open dag
Zaterdag 16 februari 2019
11.00—14.00 uur
Het SO en het VSO openen haar deuren, de koffie staat klaar. We zien u graag!
Vrijdag 22 februari vieren we het Carnaval op school. Het thema is
stripfiguren
Natuurlijk mogen alle kinderen die dag verkleed naar school komen.

Donderdag 14 februari is
het

SO

Alle ouders: graag uw aandacht voor ons protocol van het ochtendritueel in de gangen van het
SO.
Vriendelijk verzoek om uw kind(eren) vóór 08.45 uur in de klas af te leveren en de gang te verlaten.
De SO-gang is vanaf 08.45 uur echt lesomgeving voor de leerlingen van het SO en VSO en
daarom van groot belang dat er rust en stilte heerst in de gang. Indien u echt onverhoopt te laat
bent, verzoeken wij u heel rustig en stil de gang te betreden en deze weer zo snel mogelijk te
verlaten. Wij danken u hartelijk voor uw medewerking.

De Gonzo’s werken over het thema huizen, ze gaan
onderzoeken welke soorten
huizen er zijn en in welke
huizen de leerlingen wonen.
Er worden zelfs huizen bezocht!. Ook de huizen in het
buitenland en van vroeger
komen hierbij aan bod. Een
heel interessant thema dus.

SO & VSO
Op vrijdag 1, 8 en 15 februari organiseert gymmeester Carl organiseert weer de jaarlijkse dans clinics
voor alle leerlingen met zelfs een wedstrijd waarvoor
leerlingen zich kunnen inschrijven.
De wedstrijd is op dinsdag 19 februari. Hierover
volgt nog nadere informatie.

Woensdag 20 februari
vieren de auti groepen
carnaval. Natuurlijk mogen zij dan verkleed
naar school komen!

VSO

Per 1 februari gaat juf Helena uit Middengroep B de
functie van Intern Begeleider vervullen op woensdag,
donderdag en vrijdag. Op maandag en dinsdag blijft zij
wel leerkracht in de groep.
Op woensdag, donderdag en vrijdag komt juf Iris in de
groep, wij heten haar welkom en wensen haar veel
plezier op het VSO.

Per 1 februari gaat juf Lieke
het VSO-team versterken,
voorlopig als invalkracht.
Wij heten haar van harte welkom en wensen haar veel plezier bij ons op school.

Uitbreiding materiaal Zedemo
Op maandag 14 januari werden ze voor het eerst gebruikt. De leerlingen kunnen nu met nieuw materiaal hun motorische- en werknemersvaardigheden verder verbeteren. Doordat het verplaatsbaar is
kan er op meerdere plaatsen gewerkt worden. Zoals op de foto’s te zien valt het bij de leerlingen in
de smaak!!
Op de foto’s zijn twee werksituaties te zien die nieuw zijn binnen het
Zedemo-lokaal (arbeidstraining binnen het VSO).
Loopt u gerust binnen tijdens onze open dag op 16 februari as.

