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Agenda
09 februari
12-02 t/m 16-02
19-02 t/m 01-03
21 februari
22 februari
04 maart
05 maart

Viering carnaval
Voorjaarsvakantie
Oudercontactavonden groepen 1/2
Informatiebijeenkomst ouders nieuwe leerlingen
Hoofdluiscontrole
Vormselviering kerk Amstenrade (11.00 uur)
Inschrijven nieuwe leerlingen 2018-2019

Carnaval vrijdag 9 februari
Op vrijdag 9 februari viert “De Verrekijker” met alle groepen carnaval. De groepen 1/2ABC zijn er op deze vrijdag
ook bij. Graag uw aandacht voor onderstaand tijdschema:
vanaf 10.15 uur
10.35 uur
10.49 uur

12.00 uur

13.45 – 14.00 uur

14.15 – 14.30 uur

De kinderen van alle groepen verzamelen zich verkleed en geschminkt op de speelplaats. Om
10.30 uur gaan de kinderen met hun leerkrachten naar de groepslokalen.
Opstellen voor de kinderoptocht.
Vertrek van de kinderoptocht.
Carnavalsvereniging “De Parkuule” met prins Jean I, de jeugdraad met prinses Veerle I en
prins Levi I, kinderen en leidsters van peuterspeelzaal “De Klauterkabouter”, de ouderraad,
leerlingen, leerkrachten en begeleidende ouders van “De Verrekijker” trekken mee in een
bonte stoet door Amstenrade op weg naar gemeenschapshuis “Oud Dorp”.
In het gemeenschapshuis krijgen alle kinderen eten en drinken (via de ouderraad). Daarna is
het genieten van de revue waarin kinderen uit alle groepen een optreden verzorgen.
Aansluitend hossen en springen en optredens van verschillende artiesten.
De kinderen van de groepen 1 t/m 4 komen per groep onder begeleiding van leerkrachten en
begeleidende ouders terug naar school. Vanaf de speelplaats kunnen zij met ouders/
verzorgers naar huis.
Alle kinderen van de groepen 5 t/m 8 komen per groep onder begeleiding van leerkrachten en
begeleidende ouders terug naar school. Zij gaan vanaf de speelplaats zelfstandig naar huis of
worden zoals gebruikelijk door ouders/verzorgers opgehaald.

De optochtroute is als volgt:
De Gyselaar, via Elvira, Panhuisstraat, Nieuwstraat, Putstraat, Raadhuisplein (de prinses en de prinsen verschijnen
op het balkon van het oude gemeentehuis voor het oplaten van de Parkuul), Hoofdstraat en Hagendorenweg naar
gemeenschapshuis “Oud Dorp”.
Tijdens de optocht en het schoolcarnaval zijn schiet-, slag en steekwapens om veiligheidsredenen verboden.
Ook spuitbussen (ongeacht de inhoud) en confetti zijn niet toegestaan.
Dringend verzoek: kinderen geen geld meegeven!

Inplannen oudercontactavonden groepen 1/2
In de periode 19 februari t/m 1 maart zijn de oudercontactavonden voor de groepen 1/2ABC.
Voor het plannen van de gesprekken maken wij gebruik van Isy. Dat betekent dat u in week 5 een bericht via Isy
ontvangt om dag en tijdstip zelf in te plannen. De leerkrachten geven aan op welke dagen en in welke tijdblokken zij
beschikbaar zijn.

Informatiebijeenkomst nieuwe leerlingen
Ouders met kinderen die in de loop van 2018 of 2019 vier jaar worden, oriënteren zich rond deze tijd op een
geschikte basisschool voor hun kind.
Wij willen deze ouders graag informeren over onze school en de wijze waarop wij ons onderwijs hebben ingericht.
Wij bieden hen ook de gelegenheid kennis te maken met de dagelijkse gang van zaken.
Daarom organiseren wij op woensdag 21 februari een informatiebijeenkomst. Wij beginnen om 10.30 uur, eindtijd
omstreeks 12.00 uur.
De schoolleiding zal een aantal aspecten van het onderwijs toelichten en eventuele vragen van ouders beantwoorden.
Daarnaast kunnen geïnteresseerde ouders in school rondlopen, een kijkje nemen in de groepen en zodoende de sfeer
proeven op onze school.
Aanmelden van nieuwe leerlingen voor het schooljaar 2018-2019 kan op maandag 5 maart (tussen 8.30 en 16.00 uur).
Ouders die op genoemde dagen verhinderd zijn, kunnen uiteraard een afspraak maken op een andere dag.
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Nieuwe leerling is Mirthe van der Velde in groep 1/2C). Wij heten haar met haar ouders van harte welkom in onze
schoolgemeenschap. Het aantal leerlingen bedraagt nu 246.
Met ingang van maandag 19 februari gaat juffrouw Manon weer volledig aan de slag in groep 1/2B.
Juffrouw Kelly gaat met zwangerschaps-/bevallingsverlof. Vanaf maandag 19 februari wordt zij op woensdag
vervangen door juffrouw Lianne Rijkx (die ook op maandag en dinsdag in groep 3 werkt). Op donderdag en vrijdag
wordt juffrouw Kelly vervangen dor juffrouw Maud Possen.
Op donderdag 22 februari vindt weer hoofdluiscontrole plaats. Wij verzoeken u de kinderen die dag geen wax, gel
of haarlak in de haren te doen. Graag ook geen ingewikkelde kapsels.
Tijdens de Kingerbühn van carnavalsvereniging De Parkuule is eind november het nieuwe jeugdprinsenpaar
uitgeroepen. Jeugdprins Levi (van Galen) en jeugdprinses Veerle I (Franssen) feliciteren wij met hun
uitverkiezing. Wij wensen hen heel veel plezier bij alle carnavalsactiviteiten. Iedereen kan het prinsenpaar en
prins Jean I feliciteren tijdens de prinsenreceptie van De Parkuule op zaterdag 3 februari in gemeenschapshuis
“Oud Dorp”.
Wij wensen iedereen gezellige carnavalsdagen.
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