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ALGEMEEN NIEUWS:
Samen Scholen update:

Inmiddels zijn er twee IKC-nieuwsbrieven verschenen
waarmee u op de hoogte wordt gebracht van de
ontwikkelingen rondom IKC Ter Aar. Naast de overleggen
met onze IKC-partners hebben we als de drie scholen ook
regelmatig overleg met elkaar. We zijn immers op weg naar
één school met één onderwijsconcept. En bij dat
onderwijsconcept hoort ook een passende
onderwijsomgeving. Naast de gesprekken die de architect
heeft met de projectgroep van het IKC, voert de architect
dan ook gesprekken met de scholen.
Woensdagmiddag 7 februari bogen teamleden van de drie
scholen zich over de schematekeningen van de architect. In
deze fase gaat het vooral nog om het verkennen van de
mogelijkheden ten aanzien van de indeling van het gebouw.
Om inspiratie op te doen gaan we op 14 maart op bezoek bij andere scholen om te kijken hoe zij
hun onderwijsconcept hebben vorm gegeven en hoe hun schoolgebouw daarop is ingedeeld. Op
woensdagmiddag 14 februari zal dit schoolbezoek met de teams worden voorbereid.
Carnaval:
Een polonaise van bijna 300 kinderen, dat moet een record zijn…
Het was een groot feest in De Vosseschans, allemaal verkleedde
kinderen, ouders, juffen en meesters. In de gemeenschappelijke ruimte
werd flink gedanst en gehost, dankzij de geweldige DJ’s Tycho en
Kindyee.
Wat fijn dat er zoveel ouders waren die enthousiast meededen en
geholpen hebben!
Studiedag 14 maart
Ter herinnering. Deze dag gaan wij op scholenbezoek bij andere scholen
voor input en ervaringen voor de ontwikkeling van het onderwijsconcept
in het kader van Samen Scholen.

Hiep, hiep hoera:
Deze week feliciteren wij alle jarigen:
Anna Clemens, Filip Zielinski, Julia Koeleman, Joep
Koeleman en Jaap Lek.
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Ziekmelden:
Samen met u als ouders willen wij graag een veilig en gesloten netwerk vormen om uw kind heen.
Wilt u daarom als uw kind ziek is hiervan ’s morgens telefonisch melding maken of dit persoonlijk bij
de leerkracht melden. Geen melding door een broertje of zusje. Het melden via Schoudercom is
geen optie omdat berichten niet altijd direct binnenkomen.
Wanneer uw kind beter is dan ontvangen wij graag ’s morgens een telefonische melding hiervan. De
leerkrachten weten dan dat zij ook weer op uw kind kunnen rekenen en actie moeten ondernemen
als uw kind niet op school verschijnt.

Batterijen en cartridges:
Steun onze school met lege cartridges uit uw printer. Met het inzamelen van deze cartridges is veel
geld te verdienen voor onze school, geld dat dan weer wordt aangewend voor het
computeronderwijs op onze school. Maar door het bij ons inleveren van uw lege inkjet- en
lasertoner-cartridges spekt u niet alleen onze schoolkas, maar levert u ook een bijdrage aan het
milieu.
AGENDA:
Dinsdag 13 februari
Woensdag 14 februari
Woensdag 14 februari
Donderdag 15 februari
Vrijdag 16 februari
Dinsdag 20 februari
Woensdag 21 februari
Donderdag 22 februari
Vrijdag 23 februari
Zaterdag 10 maart
Maandag 12 maart
Woensdag 14 maart

Eindadviesgesprekken gr. 8
Eindadviesgesprekken gr. 8
GMR vergadering
Eindadviesgesprekken gr. 8
Portfolio mee naar huis
Portfoliogesprekken gr. 1 t/m 7
Portfoliogesprekken gr. 1 t/m 7
Portfoliogesprekken gr. 1 t/m 7
’s middags alle leerlingen vrij: start Voorjaarsvakantie
Klussenzaterdag
Oudervereniging vergadering
Studiedag, alle leerlingen vrij.
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