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Rapport & gesprekken
Deze week krijgen de kinderen hun rapport mee naar huis. Op
21 februari zijn de 10-minutengesprekken (‘s avonds) voor de
broertjes/zusjes gepland. De uitnodiging hiervoor zit bij het
rapport in. Bij de onderbouw kunt u zelf inschrijven.
Bij de kleuters geven wij het plakboek mee. Zo kunt u, samen
met uw kind, nog beter zien wat er allemaal al gebeurd is op
school. Wees zuinig op het plakboek én wilt u het weer mee
terugnemen naar het 10-minutengesprek!

Werkzaam h ed en str aat
Zoals iedereen wel gemerkt heeft, zijn de werkzaamheden aan de bestrating begonnen! Vanwege de vorst is het lastig om precies aan te geven wanneer bepaalde werkzaamheden aan de beurt zijn, maar inmiddels zijn de kruising oprit Merwedekanaal,
Kamphuizenstraat en Hugo de Grootstraat weer opengesteld.
Eind week 7 zal het deel tussen de Hugo de Grootstraat en de Herman de Ruiterstraat
(parallel aan kanaal) gereed zijn en worden opengesteld (ijs en weder diende).

Hou dus rekening met (parkeer-)overlast en ga iets eerder van huis,
zodat iedereen op tijd in de klas zit.
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H e r i n n e r i n g s c h o o lg e l d
Al heel veel ouders hebben er aan gedacht, maar mocht het u ontschoten zijn…. Wilt u dan alstublieft het schoolgeld overmaken?
Kleuters = € 25,Groep 3 t/m 8 = € 40,Is uw kind later in het schooljaar
gestart, dan ontvangt u een
aparte brief. Afhankelijk van de
maand van instromen kan er
namelijk een aangepast bedrag
gevraagd worden.

wa n d e l i n g ( g r . 1 / 2 )
De kleuters zijn druk bezig met het
thema wonen. Op donderdag
23 februari (10.30-11.30 uur) gaan
we met beide kleutergroepen in de
Lingewijk op speurtocht.
Wij zijn nog op zoek
naar een paar
begeleiders. Wie
loopt gezellig mee?
Aanmelden kan bij
de juffen.

U kunt het schoolgeld overmaken op bankrek.nr.

NL 64 RABO 0160.454.654 t.n.v. Ouderraad J.P. Waale
(o.v.v. naam van uw kind).

Enquête ouders
U heeft al de uitnodiging ontvangen
om een digitale vragenlijst in te vullen. Een aantal ouders hebben deze
ook al ingevuld. Graag horen we van
veel méér ouders wat goed gaat op
school, maar ook waar aandachtspunten zitten. Zo weten wij of we de
goede dingen doen én of we ze goed
doen.
Help ons een
nog betere
school voor uw
kind te worden!
Invullen kan tot
19 februari.

Voor stell ing ( gr .4/ 6)
Deze voorstelling vertelt het verhaal over de tweeling Smit
die door leeftijdsgenoten worden gevreesd, maar door
volwassenen worden geliefd. Ellie en Nellie maken voortdurend het leven van andere kinderen zuur , maar bij
volwassenen zijn ze heel lief; die hebben dus niets in de
gaten.
Het thema van deze voorstelling is ‘pesten’. Vooraf worden de kinderen via een lesbrief voorbereid op de voorstelling en bewust gemaakt van alle aspecten
van pesten; gepest worden, pesten en betrokken
zijn bij pesten.
De voorstelling is om
10.15 uur in theater
Peeriscoop.

J.P.Waale = 85 jaar!
De J.P.Waale bestaat dit jaar 85 jaar. Reden voor
een feestje! Op 22-23-24 mei is onze feestweek.
We maken er een historisch ridderfeest van en
wie weet … sluit Hugo de Groot ook nog wel
even aan. Uiteraard gaan wij voor bijpassende
kleding! Misschien ziet u tijdens de carnaval nog
iets toepasselijks voorbijkomen( tip!).

S t u d i e dag 6 m a a rt
Op maandag 6 maart is er een studiedag. Alle kinderen zijn dan vrij!
Via SKG is opvang te regelen. Zie hiervoor de poster op school / de bijlage
bij de digitale versie van deze nieuwsbrief. Aanmelden hiervoor moet wel
deze week gebeuren.

