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Nieuws en mededelingen van de directie
Ziek melden kinderen.
Bij de meeste ouders gaat het ziekmelden prima, toch nog even een reminder omdat we soms ook een
ziekmelding via de mail krijgen of te laat gebeld wordt: Wanneer uw kind ziek is kunt u deze telefonisch ziek
melden tussen 8.00-8.30 u krijgt dan onze administratie, Tineke Regterschot aan de lijn, zij verzamelt de
ziekmeldingen zodat de leerkrachten op de hoogte gebracht kunnen worden voordat de lessen beginnen.
OPROEP:
Graag willen we naast de vakken technisch en begrijpend lezen, inzetten op leesplezier en lees kilometers
maken.
We zetten hier onder andere Maarten Keppel voor in vanuit de Stadkamer. Hij komt deze en volgende
week
in de groepen vertellen over boeken en kinderen stimuleren boeken te lezen die ze leuk vinden.
Daarnaast willen het mandjes lezen gaan introduceren. Je hebt dan steeds andere materialen in een
mandje
die je gaat lezen. Lezen doe je namelijk niet alleen uit een boek. Denk aan recepten, gedichten, kranten,
tijdschriften.
Voor dat laatste item zouden we een oproep willen doen. Heeft u thuis nog oude Donald Ducks, Penny's,
Tina's,
National Geographic Junior etc. Dan zouden we deze graag willen gebruiken op school.
Wanneer u ze in wilt leveren dan mag u ze meegeven aan uw zoon/ dochter en deze kan ze inleveren bij
de leerkrachten van de praktijkgroep 7/8.
Alvast heel hartelijk dank voor uw hulp!
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Everybody Kidsextra
Aan alle ouders/verzorgers van kinderen die graag willen bewegen en sporten maar nog niet zo goed weten
hoe, wat en waar!
Er is een heel mooi, gratis, aanbod georganiseerd door Stichting Sportpark Marslanden.
Wat: Everybody Kidsextra
Samen werken aan jou gezondheid, fitheid en sportplezier
Wie: Kinderen van 6 t/m 12 jaar die samen willen bewegen, sporten en kletsen over eten en drinken en
willen ontdekken dat ze meer kunnen dan ze denken!
Waar: Sportpark Marslanden, Hyacinthstraat 66, Zwolle
Wanneer: Maandagmiddag van 16.00 uur tot 17.00 uur 16 weken lang.
Het programma start als we genoeg kinderen, maximaal 12 en minimaal 6, hebben die mee willen doen.
Heeft u interesse of vragen over dit programma dan kunt u contact opnemen met juf Ellen, 038 4234780,
e.hiemstra@catent.nl
In de bijlage staat de folder over dit programma.
Reminder ouderbijdrage
Veel ouders hebben al de vrijwillige ouderbijdrage overgemaakt, waarvoor namens de kinderen dank, u
kunt deze oproep dan als niet verzonden beschouwen.
Wanneer u de ouderbijdrage bent vergeten is dit een herinnering, u kunt de ouderbijdrage via de
bank overmaken op rekeningnummer IBAN NL94RABO0170798194 t.n.v N.A.C. Kwakman oudervereniging
SBO DE SCHALM , onder vermelding van voor- en achternaam van uw kind(eren) en de groep(en).

Hulp plein
We proberen het schoolplein op te knappen zodat het weer aantrekkelijk en uitdagend voor onze kinderen
is. Het scheelt wanneer wij zelfwerkzaamheden kunnen verrichten. Daarom de oproep: als het u leuk lijkt
om mee te helpen met het plaatsen van toestellen, of met het (her)straten van het plein kunt u zich
opgeven bij meester John: directie.sbofacet@catent.nl. We kunnen met uw hulp geld besparen zodat we
meer uit kunnen geven aan mooie speeltoestellen. Ik hoop dat de werkzaamheden in de periode van
maart-juni plaats kunnen vinden.
Sinterklaas
Onze Sinterklaascommissie is druk bezig met de voorbereidingen om de Sint op school te kunnen
ontvangen. Dat zal dit jaar in een wat aangepaste vorm zijn, maar dat het doorgaat staat voor ons vast.
Komende week krijgt u van uw stamgroep-leerkracht een brief met extra info.
Prettig weekend,
Vr.gr.
Meester John
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