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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.
Gezocht
Wij zijn op zoek naar ouders die kunnen helpen bij de opening. Denk aan het opbouwen en versieren
van het plein en grote ruimte en helpen bij de opening tussen 15.00 uur en 16.30 uur. Er hangen intekenlijsten bij de groepen.
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.
De kinderen krijgen tijdens carnaval (zie onder) iets te drinken op school. Daarom willen wij u vragen
om uw kind een drinkbeker, voorzien van naam, die dag mee te geven.


Dit jaar wordt dus op vrijdag 1 maart op school carnaval gevierd. De kinderen van de onderbouw en
groep 3 zijn gewoon om 11.45 uur uit.
De kinderen komen dan verkleed op school en er wordt natuurlijk een feestje gebouwd.
Er worden verkiezingen gehouden voor een heuse prins en prinses carnaval die tijdens de openingsceremonie bekend gemaakt worden. Kinderen van groep 8 kunnen zich hiervoor binnenkort
opgeven bij de leerkrachten.
We gaan om ongeveer 9.00 uur een optocht in de straten rond de school doen.
Neem ook iets mee om lawaai mee te maken (bijv. toeter, deksel en lepel, fluit enz.) om tijdens de
optocht te gebruiken. Doe ook goede schoenen aan!
Belangrijk is dat alle wapens van soldaten, ridders en andere figuren thuisblijven want het is een
feest.
De kinderen van groep 4 t/m 8 moeten wel eten en drinken meenemen voor de grote pauze. In de
kleine pauze wordt voor fruit gezorgd in verband met het schoolfruitproject.








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.

Op de volgende pagina gaat deze nieuwsbrief verder.
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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.
Schoolplein
Nu de verbouwing van de school achter de rug is, willen we het volgende project onder uw aandacht
brengen. Het aanpassen en veranderen van ons schoolplein.
Er is vanuit het team een werkgroep opgericht die zich hier mee bezig gaat houden.
Om iedereen de kans te geven mee te denken over het plein, hebben we het team en de kinderen om
input gevraagd. Deze kans willen we u ook geven.
In de grote ruimte, op de witte kasten hangen grote vellen papier. Hier kunt u als ouder al uw ideeën
op kwijt. U kunt daar bijvoorbeeld op schrijven, een kleur op aanbrengen of een meegebrachte foto uit
een tijdschrift opplakken.
Zo ontstaat er een overzicht van wat ouders goed en mooi vinden op ons plein.
Sjors Sportief en Sjors Creatief
Donderdag aanstaande krijgen de kinderen een boekje van Sjors Sportief en Sjors Creatief mee naar
huis. Op school krijgen ze hier in de klas uitleg over. Vanaf woensdag 27 februari om 15.00 uur kan er
via internet ingetekend worden.
Open Podium
Donderdag 28 februari is er een Open Podium. De groepen van Ruth/Annemieke (MBA) en
Manon (BBB) zijn aan de beurt om op te treden.
Ouders, opa’s en oma’s en andere belangstellenden van de kinderen die dan optreden zijn van harte
welkom om de voorstelling bij te wonen.
We starten om 13.45 uur en eindigen rond 14.15 uur. Leest u s.v.p. ook goed de regels door die in de
bijlage van deze nieuwsbrief staan?
Overblijfouders
Datum
Ma 25 febr
Di 26 febr
Do 28 febr
Vrij 1 maart
Met vriendelijke groet van het team
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Pauze van 11.45 uur tot 12.15 uur
Safaa Naile Carolien Kitty
Naile Safaa Sibel Lysanne
Sibel
Naile Sibel Safaa

