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Nieuwsbrief 23
Bijlage
- Uitnodiging opening MKC Anne Frank.
Opening MKC
Wij zijn blij u te kunnen meedelen dat we na een lange nasleep van verbouwen het Montessori Kind
Centrum officieel gaan openen. Deze feestelijke opening is op vrijdag 22 februari. ’s Ochtends zullen
de feestelijkheden voor de kinderen op school zijn. Alle ouders en genodigden zijn tussen 15.00 uur
en 16.30 uur welkom. In de bijlage van deze nieuwsbrief is de uitnodiging bijgevoegd.
Carnaval
In de jaarkalender staat een verkeerde datum. Omdat de onderbouw dit jaar ook op vrijdagochtend
naar school gaat, hebben wij de viering van carnaval verplaatst naar vrijdagochtend 1 maart.
Studiedag
Maandag aanstaande, 18 februari, zijn alle kinderen vrij in verband met een studiedag voor het team.
Schoolfotograaf
Op dinsdag 26 februari komt de schoolfotograaf op school.
Alle kinderen komen individueel op de foto. Broers en zussen die op school zitten, worden onder
schooltijd gefotografeerd.
Broers of zussen die (nog) niet op school zitten kunnen vanaf 14.30 uur op de foto. Om een beeld te
krijgen van deze aantallen, moet u zich voor de foto voor broers en zussen van buiten school, intekenen op de lijst op het prikbord voorbij de klapdeuren bij de hoofdingang.
Soms is de fotograaf eerder klaar dan 14.30 uur. Indien u eerder kunt dan 14.30 uur voor deze foto,
kunt u uw mobiele nummer op de lijst achterlaten. We kunnen u dan bellen om de fotograaf niet te
lang te laten wachten.
Letter van de week voor de onderbouw
In de onderbouw wordt de komende tijd extra aandacht besteed aan de letter L.
De kinderen mogen spullen meenemen die beginnen met de L.
Groep 7 en 8
Geef een boek cadeau!
De leesbevorderingscampagne ‘Geef een boek cadeau’ heeft als missie om alle kinderen in Nederland te laten opgroeien tussen de mooiste boeken uit de jeugdliteratuur.
Boekhandels en diverse landelijke organisaties bundelen hun krachten om elk jaar een jeugdboekklassieker op een toegankelijke manier beschikbaar te maken.
Om de missie te laten slagen wordt ieder jaar in februari een klassiek jeugdboek ter beschikking gesteld voor maar €2,50!
Hoe bereiken we alle kinderen? Door te geven!
Omdat wij op ons MKC lezen zo belangrijk vinden, en lezen op zoveel mogelijk manieren proberen te
promoten en stimuleren, geven wij alle kinderen uit groep 7 en 8 dit boek cadeau.
Het jeugdboek van 2019 is Kruistocht in spijkerbroek van Thea Beckman
“Kruistocht in spijkerbroek is een spannend avontuur over vriendschap, wreedheid en geloof, dat je
meeneemt door Europa in het jaar 1212.
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Een avontuur om samen te lezen, voor te lezen of stiekem onder de dekens met je zaklantaarn te ontdekken.” - Martha Baalbergen, voorzitter Stichting Geef een boek cadeau
Morgen worden de boeken uitgereikt aan de kinderen van groep 7 en 8.
Overblijfouders
Datum
Ma 18 febr
Di 19 febr
Do 21 febr
Vrij 22 febr
Met vriendelijke groet van het team
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Pauze van 11.45 uur tot 12.15 uur
Studiedag
Naile Safaa Sibel Lysanne
Sibel
Naile Sibel Safaa

