Schooljaar 2018-2019 – 11 t/m 22 februari
Agenda:

Beste ouders/verzorgers

Ma -

Vorige week zaterdag was de Winterfair bij de Blokstoeke. Wat een geweldige opkomst en
wat een gezelligheid!! Voor iedereen, groot en klein, was er iets te doen, iets te zien en iets te
beleven. Er werden o.a. workshops gegeven rond drama, muziek, tekenen, programmeren,
enz. Je kon cup-cakes versieren. Bij techniek kon er een heuse brug gebouwd worden, er
werden mandala's gemaakt en ouders konden de kunstwerken bekijken die de kinderen
hadden gemaakt de afgelopen twee weken in het kader van het thema “KUNST”.
Ook waren er standhouders waar je leuke dingen kon kopen voor in huis en waar je mooie
raamhangers kon maken. Er werden dan ook echte kunstwerken
gemaakt en schmink artiesten die zo mooi schminkten dat je
dacht dat er echte tijgers, spidermans en lieve heersbeestjes
rondliepen.... en voor de groten een sneeuwpop tattoo op de arm.
Van dit alles kregen de meeste mensen wel honger en ook daar
was natuurlijk aan gedacht, snert, tosti of een gehaktbal en
natuurlijk koffie en thee.

Di Wo - Uitvoering bij SDG van de
Instrumentale lessen
Do Vr - Voorjaarsvakantie t/m maandag
25 februari

Ma Di Wo Do -

Kortom: een superdag!! Bedankt allemaal het was een topdag.....
Bekijk voor nog meer impressies de foto's op de fotosite of
facebook pagina van de Blokstoeke.

Vr -

Di - 26 feb. - Iedereen weer naar
school

Winterfair foto’s klik hier.

Do - 28 feb. - Oud Papier

Wo - 20 mrt. - Schoolfotograaf

Open Huis
Wij kunnen ook terug kijken op een zeer geslaagd
Open Huis. Vele nieuwe (en bestaande) ouders
wisten de weg naar onze school te vinden. Met name
de manier van werken en “het warme gevoel dat je
voelt als je binnenkomt” werden veel besproken.
We willen alle ouders bedanken voor hun
belangstelling en hopen hen snel te mogen begroeten voor het
invullen van het inschrijfformulier.
Open Huis gemist of nog een keer komen kijken???
Maak gewoon een afspraak om een keer langs te komen.
U kunt dan in de dagelijkse praktijk zien wat onze school zo uniek
maakt en hoe wij werken. Vul het contactformulier op onze website
in en wij nemen contact met u op. Kom kijken en oordeel zelf: dit is
hét onderwijs voor de volgende generatie wereldburgers! We
zeggen niets voor niets: De Blokstoeke heeft net iets meer!!
Open Huis foto’s klik hier.

Vrijwillige ouderbijdrage
Graag wil ik u nog even helpen herinneren aan de ouderbijdrage voor dit schooljaar. U kunt de
€ 16,- storten op IBAN nummer: NL67RABO0303081945 t.n.v. Stichting vrienden van de
Blokstoeke. Graag duidelijk naam en groep van uw kind(eren) vermelden.
Wellicht ten overvloede, de OR kan alleen activiteiten blijven organiseren als de bedragen op
tijd binnen zijn en we blijvend genoeg mensen hebben om het oud papier maandelijks op te
halen.

Help mee oud papier ophalen!!!!!!
Deze maand wordt het oud papier op donderdag 28 februari opgehaald. Noteert u deze
datum alvast in uw agenda. Kunnen we weer rekenen op voldoende vrijwilligers zodat binnen
twee uurtjes deze klus geklaard is? Vorige maand waren de ouders van groep 1 en 2 aan de
beurt met op halen van het oud papier.
Deze maand zijn de ouders van groep 3 en 4 aan de beurt. Dus hebt u zich al opgegeven?
Volgens de nieuwe opzet hopen we dat ook de ouders uit groep 3/4 zich massaal gaan
opgeven voor het ophalen donderdag 2 februari. Mocht u niet kunnen, geef u dan op voor een
ander maand. Als iedereen een helpende hand toesteekt
bent u maar 1 x in het jaar nodig om mee te helpen. Dat zou
moeten lukken toch? U weet vele handen maken licht werk.
Hierdoor kunnen we de ouderbijdrage laag blijven houden!
U kunt zich opgeven via de Parro app van de leerkracht van
uw kind of rechtstreeks bij Marion Mulder of Stephanie
Vos. Namens alle kinderen alvast hartelijk bedankt.

Uitvoering n.a.v. de instrumentale lessen op de Blokstoeke,
a.s. woensdag 13 februari!
Afgelopen 6 weken is muziekvereniging SDG voor het tweede keer bezig geweest met het
geven van instrumentale lessen voor groep 3 tot en met 8 op onze school.
Dit kan omdat we de muziekimpuls gelden hebben gekregen en deze gelden onder andere
inzetten voor instrumenten onderwijs op onze school.
De leerlingen hebben opnieuw kennis gemaakt met verschillende soorten instrumenten.
Groep 3 en 4 met het klokkenspel, groep 5 tot en met 8 hebben leren spelen op de drum of op
een bugel. Misschien heeft uw zoon of dochter hier thuis al over verteld. De kinderen zijn erg
enthousiast.
Aanstaande woensdag 13 februari laten de kinderen horen wat ze geleerd hebben tijdens de
muzieklessen. U bent van harte uitgenodigd in het gebouw van SDG van 18.30 - 19.30 uur, u
zult versteld staan wat de kinderen in die 6 weken geleerd hebben. Deze avond is ook voor de
kinderen uit groep 1 en 2; zij leren om muziek te maken met boomwhackers.

Schoolfotograaf
Woensdag 20 maart komt de schoolfotograaf bij ons op school. Op deze dag komen alle
kinderen individueel, samen met hun broer en/of zus en met de hele groep op de foto. Noteert
u vast deze datum in uw agenda.

Voorjaarvakantie
De voorjaarsvakantie is dit jaar 2 dagen langer voor alle kinderen van de school, dit i.v.m.
studiedagen voor de leerkrachten i.k.v. opbrengst gericht werken. De voorjaarvakantie is dan
ook van vrijdag 15 februari tot en met maandag 25 februari. We zien iedereen dan weer op
dinsdag 26 februari op school.

We wensen u een fijn weekend en alvast een fijne voorjaarsvakantie toe!
Met vriendelijke groet, mede namens het team,
Irma Weersink

Prettige
Voorjaarsvakantie

