Agenda
Donderdag 27 januari
Studiedag, alle kinderen vrij
Vrijdag 25 februari
Studiedag, alle kinderen vrij

We zijn met veel enthousiasme het nieuwe kalenderjaar begonnen en wat fijn dat alle leerlingen
gewoon na de kerstvakantie op school konden starten. Zoals wij gemerkt hebben, hebben jullie thuis
inmiddels weer wat kunst en vliegwerk moeten inzetten hier en daar in verband met quarantaine.
Ook het Willemsparkteam is dagelijks in de weer om te zorgen dat alle klassen naar school kunnen.
We zien dat de testbereidheid bij jullie als ouders onverminderd groot is. Dit ervaren wij als zeer
prettig, want alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat corona zo min mogelijk kans krijgt om zich
verder te verspreiden.
Rapportmappen
De leerkrachten zijn druk bezig met de voorbereidingen voor de rapporten.
Graag ontvangen wij binnenkort de witte rapportmappen weer terug op school, zodat we ze kunnen
gaan vullen.

Op 26 januari start de aandacht voor het voorlezen en de voorleesdagen gaan door tot en
met 5 februari 2022. In Nederland hebben we prachtig geïllustreerde prentenboeken met
grappige of ontroerende of creatieve verhalen en hierboven is de Top 10 van dit jaar te
zien. Ouders met kinderen in de groepen 1 en 2 willen we oproepen om de komende tijd
iedere dag een mooi rustig moment te kiezen om samen met je kind te verdwalen in een
verhaal en even mee te kijken door zijn of haar ogen.
Meer informatie over De Nationale Voorleesdagen vinden jullie bijvoorbeeld op de site van
de Jeugdbieb.

Even voorstellen
Onze kersverse juf die zowel in groep 1/2a als groep 1/2b de kinderen vol enthousiasme
lesgeeft:

Jongensdag zondag 13 februari van 11.00-16.00u
Doe mee, daag jezelf uit en ervaar hoe het is om op het toneel te staan!
Een dag voor jongens van 7 t/m 12 jaar. Zowel voor jongens die graag dansen als voor jongens die
nog niets van dans weten, nieuwsgierig zijn en willen ervaren hoe het is om een dansopleiding te
volgen. Danservaring is niet vereist, iedereen is welkom! Wat voorop staat is plezier in bewegen en
ervaren hoe het is om op het podium te staan.

Tijdens deze dag vol actie krijgen de jongens les in verschillende dansstijlen, geven de leerlingen van
de dansopleiding een voorstelling en tijdens de Q&A kunnen er vragen gesteld worden. Ook wordt er
een korte choreografie geleerd die de jongens aan het einde van de dag aan elkaar en hun familie
presenteren.
Aanmelden is noodzakelijk. Geef je naam, geboortedatum en in welke klas je zit op via
dit aanmeldformulier
Dit kan uiterlijk tot en met zondag 6 februari, tenzij voortijdig het deelnemersaantal is bereikt. De
aanmelding wordt bevestigd. Kosten voor deelname zijn € 25,00.

