Agenda:

Weblog

19 febr. : juf Gentiana jarig
20 febr. : studiemiddag om 12.00u uit!
21 febr. : 10-minutengesprekjes
23 febr. : 10-minutengesprekjes
24 febr. : Kullekesbal 12.00u om uit
6 mrt. : begin school
9 mrt. : 15.15u. schriften inkijken
23 mrt. : schoolfotograaf

Verschoning kleuters
Kleuters hebben weleens een
“ongelukje”. Dan hebben wij gelukkig
wat schoon ondergoed en broeken liggen
op school. Wij raken echter door de
voorraad heen. Onze vraag is dan ook:
wie heeft er thuis nog kleutermaatjes
onderbroeken en broeken liggen waar
niets mee gedaan wordt? U maakt ons
(juffen groep 1 en 2) er blij mee.

Gevonden voorwerpen
Weet u dat er in het kamertje van
Marina hele sporttassen, handschoenen,
Bekers, bakjes etc. op hun eigenaar
liggen te wachten?????

De leerkrachten doen hun best om op de
weblog de dagelijkse dingen te verslaan
die in de klas gebeuren of gedaan
worden. Zo is er bv. 9 februari een
dansvoorstelling geweest voor de
groepen 3,4 en 5. Het is altijd leuk om
het verslag daarvan te lezen en de foto’s
te bekijken.
U kunt ook zien wat er bij de andere
groepen gebeurt.
Als u dan toch kijkt, vink dan even een
reactie aan zodat wij kunnen zien dat de
berichten gelezen worden.
Hieronder nogmaals alle adressen van de
weblog:

Webadres
www.neerhofgroep1-2a.blogspot.com
www.neerhofgroep1-2b.blogspot.com
www.neerhofgroep1-2c.blogspot.com
www.neerhofgroep3.blogspot.com
www.neerhofgroep4.blogspot.com
www.neerhofgroep5.blogspot.com
www.neerhofgroep6.blogspot.com
www.neerhofgroep5-7.blogspot.com
www.neerhofgroep7.blogspot.com
www.neerhofgroep8.blogspot.com

Als u iets kwijt bent van uw kind is het
zeker de moeite waard eens een blik te
werpen bij de gevonden voorwerpen.

Papier hier………
Heeft u thuis of op uw bedrijf
papier/karton waar niets mee gedaan
wordt? Wij gebruiken het graag om te
knutselen/ tekenen/schilderen.
U mag het inleveren bij de leerkracht
van uw kind.

De ouderbijdrage.

In de ouderraad zitten enthousiaste
ouders die het leuk vinden om wat extra’s
voor jullie kinderen te organiseren op
school. Uiteraard zijn hier vaak kosten aan
verbonden. Denk aan het sinterklaasfeest,
maar ook het kerstplein met koffie en
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koekjes voor de ouders, na de
herdertjestocht.
Het is dan ook fijn als ieder zijn
ouderbijdrage van € 12,- betaalt, zodat
deze leuke dingen door kunnen blijven
gaan.
Gelukkig betalen de meeste ouders deze
bijdrage ook op tijd, maar helaas zijn er
ook nog een aantal ouders die dit wellicht
vergeten zijn.

Groep 1t/m 6 doen mee aan De
vastenactie.
Alle acties hebben een meerwaarde voor
onze samenleving ende ontwikkeling van
onze kinderen. Wij verwachten dat u
hen steunt bij hun inzet voor anderen.
Het team van de Neerhof.

Mocht u uw bijdrage nog niet betaald
hebben, zou u dit dan zo spoedig mogelijk
alsnog in orde willen maken? Dit kan naar
rekeningnr. NL86 RABO 0109 9990 29
t.n.v. Stichting Ouderraad De Neerhof.
Dank voor uw medewerking☺

Maart is actiemaand op De Neerhof
In maart doen we mee aan een aantal
kleine acties. Dat zijn:
Woensdag 22 maart staat op de kalender
Trek aan de bel?
Wat is dit?
Kinderen mogen allemaal iets mee naar
school nemen dat herrie maakt , we
gaan herrie maken voor onderwijs voor
iedereen.

Groep 7 en 8 doen al mee aan
Wandelen voor water.
Dit is een sponsoractie ! Kinderen lopen
een aantal kilometers met een aantal
kilo’s water op hun rug !(Bikkels zijn het)
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