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Algemeen
Beste ouder(s)/verzorger(s), Vandaag start de voorjaarsvakantie. Een verdiende
vakantie voor ons allemaal. En wat fijn dat er weer wat meer mogelijk is. Na de
vakantie starten we weer met de open inloop en de ouder kijklessen. De leerkrachten
zullen u hierover meer vertellen via de mail. In één van de eerste nieuwsbrieven, van
dit schooljaar, heeft gestaan dat 9 maart (biddag) een studiedag was, dit is niet het
geval. Woensdag 9 maart is er gewoon school. Woensdag 23 maart staat er wel een
studiedag op het programma. Ik hoop u zo voldoende te hebben geïnformeerd.
Voor nu wens ik u allen alvast een fijne vakantie.
Sherida Pothoven-Worm

Personeel
Na de vakantie zal Juf Emmaly gaan starten in de Kikkersloot. We
heten haar van harte welkom en wensen juf Emmaly een fijne tijd
bij ons op school. Hieronder zal ze zich aan u voorstellen. Beste
ouder(s)/verzorger(s), Ik ben Emmaly Klein Nagelvoort en ben 29
jaar. Samen met mijn vriend woon ik in Ermelo. Voorheen heb ik
in Almere gewerkt, maar zal vanaf 1 maart op Kindcentrum van
den Bergh starten. Samen met juf Wendy zal ik de Kikkersloot
gaan draaien. Op maandag zal ik de kleutergroepen
ondersteunen en op dinsdag t/m vrijdag zal ik in de Kikkersloot
staan. Ik hoop u allen snel te begroeten op het plein en in de klas.
Ik heb er zin in!

Rapporten
Afgelopen week stonden de rapportgesrekken weer op het programma. Een aantal
groepen hebben deze gesprekken nog na de vakantie.
Het rapport geeft u een beeld over de ontwikkeling van uw kind. Op basis van onze
kernwaarden betrokkenheid en verantwoordelijkheid betrekken we de kinderen
zoveel mogelijk bij de gesprekken op school. Wij zien de kinderen als
medeverantwoordelijk voor hun eigen leerproces en vinden het een meerwaarde dat
zij deelnemen aan de gesprekken.
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MR
Als bijlage is het verslag van de MR-vergadering van 25 januari bijgesloten.

De Vliegende Speeldoos
Ben je tussen de 4 en 12 jaar en lijkt het jou ook zo leuk een keer te schitteren in een
musical? Nou, dat kan! Op zondag 13 maart 2022 nodigen de Kindernevendienst en
de Evangelisatie commissie van de Gereformeerde Kerk je uit.
Theatergroep De Vliegende Speeldoos verzorgt een heel bijzonder, leuk en flitsend
programma, waarbij we in maar liefst één dag een musical gaan instuderen!
Deze week hebben de kinderen hierover een brief mee naar huis gekregen. Men heft
nog een aantal kinderen nodig!
Dus geef je op als je wilt meespelen in deze
musical. Het is een onvergetelijke ervaring!
Geef je snel op bij Paula van der Huure,
p.vanderhuure@kpnmail.nl o.v.v. leeftijd,
school/groep, (nood)telefoonnummer en
emailadres.
Dit kan tot uiterlijk 27 februari en vol = vol!
Je ontvangt, op een later tijdstip, van ons
nadere informatie over deze dag. Graag tot
dan!

Kind op maandag
7 t/m 11 maart: We hebben jou nodig
We gaan deze week verder op weg naar Pasen. De mensen in de
verhalen zijn kwetsbaar. Zij hebben Jezus nodig! En ze worden niet
teleurgesteld. Wie hebben de kinderen nodig?
14 t/m 18 maart: Zie je al wat?
In de verhalen lezen we hoe Jezus met zeven broden en wat
vissen heel veel mensen te eten geeft. Ook laat Jezus een blinde
man zien. Door deze verhalen zien we weer een beetje meer
over wie Jezus is.
21 t/m 25 maart: Op je tenen
Als je op je tenen gaat staan, zie je net iets meer. Dat gebeurt ook in de
verhalen van deze week. De leerlingen van Jezus zien meer dan ze
verwacht hadden: op de berg verschijnen Mozes en Elia, twee mensen van
vroeger. En een zieke jongen wordt beter als Jezus erom bidt.

Je talent is wie je bent!
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Kalender
Lied van de maand maart: 935 Je hoeft niet bang te zijn
Klik hier om het lied te luisteren.

9 maart
11 maart
18 maart
22 maart
23 maart
25 maart
29 maart
30 maart
31 maart
1 april

Je talent is wie je bent!

Biddag
Hart voor school (groep 1-2c)
Oudermail
Open inloop groep 1-2
Ouderkijkles groep 1 t/m 3
Studiedag; kinderen vrij (BSO is ook gesloten)
Berghjournaal
Verkeersexamen groep 8
Open inloop groep 3-8
Ouderkijkles groep 5 en 6
Oudermail

