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Interessante informatie:
- Schoolfotograaf
op de Larikslaan
- Schooltandarts

Op alle locaties zijn de leerlingen begonnen met een nieuwe
methode: STIP.
Deze methode omvat lessen die
het sociale verkeer behandelen:
hoe ga je met elkaar om en met
de omgeving.
De leerlingen leren goed voor
zichzelf en voor anderen te
zorgen en leren omgaan met een
taak.

In dit nummer:

De lesmethode bestaat uit losse lessen voor het so en projecten voor het vso. In een periode
van 6 weken wordt gewerkt aan
1 project. Voorbeelden van projecten:
- Samen een uitje plannen

- Nieuws van de
locaties

- Contact op het werk

- Stichting Kico

- Omgaan met jouw of mijn handicap

- STIP

- Bezoek ontvangen
enz.
De methode STIP wordt op alle
locaties voor alle leerlingen gebruikt.

In maart komt de schoolfotograaf op de Larikslaan.
In de maand april zijn de locaties Schoolstraat en Assendelftstraat aan de beurt.
In deze nieuwsbrief informatie over de Larikslaan, in de volgende nieuwsbrief leest u wanneer de fotograaf op de andere locaties komt.

Stichting Kico
Wat is er leuker dan op vakantie gaan? Heerlijk spelen en ontspannen in een andere omgeving.
Maar op vakantie gaan is niet voor iedereen
even gemakkelijk. Soms is er geen geld voor
vakantie, anderen groeien op in moeilijke omstandigheden of hebben veel begeleiding nodig
bij het spelen.
Stichting Kico organiseert vakanties en weekenden voor alle kinderen in Nederland van 6
tot en met 15 jaar. Plezier staat voorop en de
vakanties/weekenden worden begeleid door
deskundige medewerkers.
U kunt hierover informatie vinden bij
www.kico.nl of aanvragen bij Stichting Kico,
Postbus 52, 5500 AB Veldhoven.

Geen vakantie deze maand, we moeten nog
even wachten op de maand april.

Nieuws van de Larikslaan
Donderdag 5 maart

Sparen voor het Goede Doel

Bezoeken de groepen Kermit, Ernie, Dikkie Dik, Grover en de
Schakelklas Museum Boijmans.
Het bezoek gaat over Benny de
Leeuw die verdwaald is. De kinderen helpen hem weer thuis te komen. Spelenderwijs
kennis maken met
kunst en cultuur.

We hebben al heel wat bij elkaar gespaard. Ook dit keer kunnen we weer een kadootje kopen
voor de kinderen in de derde
wereld. Dit keer een voetbal.
We hopen dat de kinderen er
heel veel plezier mee hebben.

Larikslaan. Op die dag gaan alle
leerlingen en teamleden op de foto, dus je haar in de krul en je
mooiste kleren aan!

Zondag 29 maart:
zomertijd.

begint de

De klok gaat om 02.00 uur een uur
vooruit. Dan is het ineens 03.00
uur!

19 maart
komt de schoolfotograaf naar de

ALGEMENE INFORMATIE

26 maart
Maandafsluiting. De Grovers zijn
aan de beurt voor een spetterend optreden in de aula.

Om dit te onthouden is een handig
ezelsbruggetje: in het voorjaar
gaat de klok vooruit.

Nieuws van de Assendelftstraat
5 maart
Bruggroep B gaat naar de kinderboerderij. Zij krijgen een
les over “Voeder en verzorging”.

Eindgroep
Een leuk initiatief
in de Eindgroep:
deze maand is een
autowasserette gestart. De eind17 maart
groepers, maar soms ook leerlinOok middengroep B gaat een les gen uit de andere groepen, wasvoeder en verzorging volgen op sen de auto’s van het personeel en
de kinderboerderij.
zorgen dat ze er weer spic en
span uitzien. Voorlopig is dit nog
een proefperiode maar het ziet
er naar uit dat dit wel een succes
gaat worden.

Nieuws van de Schoolstraat
2 maart
De groep Tommie gaat naar de
kinderboerderij voor een les
“Veren, vachten en vellen”.
Nieuwe collega’s
Per 1 maart start een nieuwe
collega in de groep Oscar: Judith Janssen.
Nieuwe invalleerkrachten in
de groep Pino:
•
Karine Buitendijk
•
Barbara Kooiman

Tip….Tip…..Tip
voor de voorjaarsvakantie:
Kindermuziekweek in De Doelen
van 20 febr. t/m. 1 maart.
Letterlijk alles kan in die week:
voorstellingen bekijken, instrumenten bespelen, zingen en zelf in de
zalen van De Doelen optreden. Wilt
u het programma weten? Kijk op
www.dedoelen.nl of bel 0102171717.

8 maart
Internationale Vrouwendag

Schooltandarts
In de week van 23 t/m. 27 maart
komt de schooltandarts. De leerlingen die hiervoor zijn aangemeld worden op de eigen locatie
opgehaald en gaan met een busje
naar de schooltandartsendienst
op de Crooswijksesingel.
Vanuit de school zal voor begeleiding gezorgd worden.

