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Afzwemmen en Kijkdag voor het zwemmen
Op dinsdag 24 januari zal de eerste kijkdag zijn bij het schoolzwemmen. Zoals al in een
eerdere nieuwsbrief is vermeld, zijn alle ouders en eventueel andere familieleden van harte
welkom van 12.45 tot 13.30 om te kijken bij het schoolzwemmen. Het is helaas niet mogelijk
om met de bus mee te reizen vanaf school, dus ouders die willen kijken
moeten op eigen gelegenheid naar het zwembad komen.
Als u bij het zwembad bent, vragen wij de ouders om te verzamelen in de
grote hal voor het zwembad. Van daaruit zullen medewerkers van het
zwembad u op komen halen om naar de juiste plek te brengen om te gaan
kijken.
Op dinsdag 24 januari zullen ook de eerste 9 kinderen gaan afzwemmen voor hun B of C
tijdens het schoolzwemmen! Ook deze ouders en familieleden vragen wij om eerst te
verzamelen in de hal.
Na het kijken verzoeken wij de ouders weer terug naar de hal te gaan, zodat wij het
overzicht kunnen behouden bij het omkleden. Als alle kinderen klaar zijn, komen wij als een
groep naar de hal toe. Van daaruit mogen kinderen zich afmelden bij de juf en met hun
ouders mee naar huis gaan. Alle andere kinderen gaan weer mee terug de bus in naar school
toe. We wensen de afzwemmers veel succes en hopen dat het een geslaagde kijkdag wordt.

Cito
De cito periode is weer aangebroken! Vanaf volgende week zullen we gaan starten met het
afnemen van diverse cito-toetsen in de groepen 1 t/m 8.

De leerlingenraad
Vanaf 2017 zijn wij gestart met een leerlingenraad. Deze raad bestaat uit 4 leerlingen die zijn
gekozen uit de groepen 6, 7 en 8. Zij vertegenwoordigen hun groep en zullen eens per
maand met de directeur in overleg gaan over diverse onderwerpen; zoals het schoolplein,
veiligheid op school, onderwijs en projecten.

Voorleesontbijt voor groep 1/2
Op woensdag 25 januari hebben wij het voorleesontbijt voor de peuters en de groepen 1/2.
Omdat we gezellig gaan ontbijten, mogen de kinderen ook in hun pyjama naar school toe
komen. Daar gaan de kinderen dan een broodje eten en wordt het boekje van de
voorleesdagen voorgelezen!

Feestje

Kom je bij ons Ontbijten ?
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obs ’t Carrousel
Woensdag 25 januari
Voor de peuters en groep 1/2
Om 8.30 begint het ontbijt

Wij komen in onze pyjama, jij ook?

