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Mededelingen vanuit de school
Mededelingen van de directie
Beste ouders,
Ik heb op deze plaats u al uitgenodigd voor onze open dag.
Nogmaals: Volgende week zaterdag, 7 februari, zetten we
om 09.45 uur onze deuren open. U bent niet alleen van
harte welkom maar ook uw buren, Oma en Opa en ook die
kritische vriend die op zo’n bijzondere toon kan vragen wat
uw kinderen op die school alle maal doen en leren.
Naast de informatie over onze school, heeft ook de
peuterspeelzaal Windekind een open dag en is er
informatie in te winnen over de buitenschoolse opvang. In
de zaal zal een stand zijn van de SKBNM.
De Open dag heeft voor de school vooral een PR functie.
We willen graag laten zien wie we zijn en wat we doen. Dit
is niet zozeer noodzakelijk voor de instroom van nieuwe
kinderen. De klassen zijn vol en de lijst van aanmeldingen is
lang. Enige plek waar we nog graag wat kinderen willen
opnemen is de 1ste klas van het komende schooljaar (
Schooljaar 2009-2010) In deze klas hebben we nog wat
vrije plaatsten.
Bij de presentatie van de school schakelen we ook van
kinderen van de 5de en 6de klas in. Verder zal er via de
leerkrachten aan u gevraagd worden of u wat wil bakken.
Een open dag is een feestelijk gebeuren en daar hoort wat
lekkers bij. Wilt u een taart of cake bakken?
Een heel ander onderwerp: In de krokusvakantie gaan we
het alarmsysteem wijzigen. De afgelopen maanden zijn er
aan de betrokken mensen die een sleutel van het gebouw
hebben, nieuwe inlogcodes verstrekt. Na de krokusvakantie
zijn de oude inlogcodes vervallen en kunnen alleen de
nieuwe codes nog gebruikt worden.

Spreekuur Frans de Lange:
Maandag: 8.35 – 10.00 uur.
Openingstijden Bibliotheek en Winkeltje (ouderruimte):
Dinsdag en donderdag: 8.30 – 9.30 uur
Ouderkoor:
Donderdag: 8.45 – 10.00 in de grote zaal.
Ieder die een keer een repetitie wil komen luisteren of
meedoen is van harte welkom.

Carnaval
Nog even en dan is het weer carnaval. Tijd voor een beetje
chaos waar dan vervolgens weer iets nieuws uit kan
ontstaan !
Buiten is het koud. Februari is een echte wintermaand.
Toch, als we goed kijken, kunnen we vaak de eerste
tekenen van het naderende voorjaar al zien. Carnaval is dan
ook een lentefeest.
De dieren maken zich klaar en de aarde bereidt zich voor
op de lente.
Op de grens van winter naar voorjaar wordt al sinds de tijd
van de oude mysteriespelen het Volksfeest carnaval
gevierd. Het carnavalsfeest heeft vele aspecten. Op de
grens van winter naar zomer moesten de boze geesten
verjaagd worden zodat zij de ontwakende natuur geen
schade konden toebrengen. Maar ook werd het feest
gezien als een herinnering aan het afdalen van de
mensenziel in het lichaam. Wij worden geboren in ons
lichaam, dat ons a.h.w. vervoert over de aarde. Wij zijn dat
voertuig niet: wij rijden erin en ons Ik bestuurt het. Het
carnavalsfeest geeft de mogelijkheid om elkaar op een
andere manier te ontmoeten. Ook biedt het ons de
mogelijkheid om even datgene te zijn wat in ons zelf
ontbreekt, wat we graag zouden willen zijn, of waar we
zelfs bang voor zijn. Daarvoor zijn schmink en maskers
dan ook onmisbaar!

Een heel goed weekend.
Frans de Lange
Directeur

Op vrijdag 13 februari wordt het carnavalsfeest op school
gevierd. Die dag wordt de school omgetoverd tot de
Knikkerpot en heten alle kinderen knikkerkoningen en
knikkerkoninginnekes.
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Dit jaar hebben we weer een bijzondere wedstrijd
bedacht: wie maakt, of wie maken, het origineelste , mooist
versierde, nooit eerder vertoonde, niet-bestaande,
prachtig klinkende muziekinstrument ? En wie kan dit
alleen, in een groepje of met de hele klas tijdens het
carnavalsfeest in de zaal laten horen aan onze
onbevooroordeelde carnavalsjury?
De instrumenten mogen thuis gemaakt worden maar ook op
school zal hier voldoende aandacht aan worden besteed.
Elke klas krijgt zo’n 8 minuten de tijd. Dus als er meerdere
kandidaten in een klas zitten kan er een selectie gemaakt
worden, er mogen meerdere optredens uit een klas komen,
mits het binnen die 8 minuten past.
Natuurlijk is het de bedoeling dat alle kinderen die dag
verkleed en geschminckt op school komen. Per klas staat er
een verkleedthema centraal. Bij deze vast de thema’s voor
klas 1t/m 3 op een rijtje dan kunnen jullie thuis aan de slag
met bedenken, verzamelen, maken en knutselen van de
outfits.
Klas 1 : sprookjes
Klas 2 : dieren
Klas 3 : circus
Wij wensen jullie heel veel succes en voorpret !
Juf Jacqueline en Juf Mariëlle.

Dit is een rubriek waarvoor de school geen verantwoording
draagt, maar waarin leerkrachten, ouders en verzorgers en
andere betrokkenen hun berichtjes kunnen laten plaatsen
(advertenties voor verkoop van spulletjes of concerten of
evenementen e.d.).
Deze berichtjes staan eenmalig in de Schoolbel.
Wanneer u het berichtje na een tijdje nog eens wilt
herhalen, kunt u het berichtje opnieuw insturen.

Stilte en ontspanningsdag Laren 1/2/2009
Laat u zich inspireren! Stilte en ontspanningsdag zondag 1
februari
De Warrekam organiseert op zondag 1 februari vanaf
10.30 uur een stilte en ontspanningsdag. Aanmelding en
meer informatie via www.warrekam.nl of
kirsten@warrekam.nl.
Bellen kan ook: 035-5315461
Kosten zijn 5,- euro inclusief lunch.
Programmering
10.30 – 11.00 uur: Koffie/ontvangst
11.00 – 12.00 uur: Sessie ronde 1
12.00 – 13.00 uur: Lunch met Door van den Borst
13.00 – 15.00 uur: Sessie ronde 2
U kunt kiezen uit 2 verschillende sessies:
•
Emilie Lindenbergh – intuïtief schilderen; met
meditatie ontdek je je innerlijke beelden en kan
je deze vorm geven met acrylverf op papier.
•
Hagar Zwanenbeek – bewustwording, concentratie
en ontspanning
•
Erna Vonck – Yoga en meditatie; voor iedereen die
rust en ontspanning zoekt
Sessie 1: 11.00 – 12.00 uur: yoga met ontspanning
Sessie 2:13.00 – 14.00 uur: yoga met meditatie
14.00 – 14.30 uur: meditatie los
Sylvia Monten & Bert van Rijnberk – Het antwoord ben jij;
een sleutel tot dieper weten.
In deze workshop ga je onder inspirerende begeleiding van
de auteurs, individueel en in kleine groepen kijken naar je
persoonlijke thema’s en vragen met behulp van het orakelen zelfcoachboek.
Tai Chi; om 12.15 en om 14.00 uur kan er gekeken worden
naar Tai Chi oefenvormen. Deelnemers kunnen vanaf 16.00
uur kijken naar een film over Tai Chi in de Theaterzaal.
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De wijzigingen ten opzichte van vorige uitgave staan in vet/rood.

Datum
Februari 2009
Dinsdag 3
Dinsdag 3
Zaterdag 7
Maandag 9
Vrijdag 13
Maandag 16 t/m Vrijdag 20
Maandag 23 en dinsdag 24
Maart 2009
Dinsdag 31
April 2009
Donderdag 9
Vrijdag 10 t/m maandag 13
Woensdag 15
Maandag 20
Woensdag 22
Vrijdag 24
Maandag 27 t/m vrijdag 8
mei
Mei 2009
Maandag 11
Maandag 11 t/m vrijdag 15
Woensdag 13
Donderdag 14
Maandag 18
Dinsdag 19
Donderdag 21 en vrijdag 22
Vrijdag 29
Juni 2009
Maandag 1
Woensdag 3
Woensdag 10
Maandag 15
Woensdag 24
Juli 2009
Maandag 6

Activiteit

Opmerking

Ouderavond over
leerrijpheid
Ouderavond klas 5
Open dag
Ouderavond klas 6
Jaarfeest: Carnaval
Krokusvakantie
Studiedagen (congres)

Aanvang 20.00 uur

Ouderavond
kleuterklassen
Jaarfeest: Paasfeest
Paasvakantie
10 minutengesprekken
10 minutengesprekken
10 minutengesprekken
Personeelsuitje
Meivakantie

Studiedag
Kamp 6de klas
Ouderavond 3de klas
Ouderavond 2de klas
Ouderavond 6de klas
Ouderavond 4de klas
Hemelvaart
Jaarfeest: Pinksteren
Pinksteren
Ouderavond 1ste klas
Algemene ouderavond
Ouderavond kleuters
Jaarfeest: St. Jan

Aanvang 20.00 uur
Welkom vanaf 09.45 uur.
Aanvang 20.00 uur
School uit om 13.15 uur
School vrij
Aanvang 20.00 uit

Gesprekken met ouders: woensdagavond 19.00 / 21.00 uur
Gesprekken met ouders: maandagavond 19.00 / 21.00 uur
Gesprekken met ouders: woensdagmiddag 14.00 / 16.00 uur
School vrij

School vrij
Aanvang 20.00 uur
Aanvang 20.00 uur
Aanvang 20.00 uur
Aanvang 20.00 uur

Aanvang 20.00 uur
Aanvang 20.00 uur
Aanvang 20.00 uur
Hele school uit om 13.15 uur

Begin grote vakantie
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