NIEUWSBRIEF
ACTIVITEITEN EN EVENEMENTEN
VERKEERSEXAMEN
Volgende week zullen de leerlingen van groep 7 hun
theoretisch verkeersexamen gaan doen. Succes jongens en
meiden!
OPEN LESSEN DANS EN BEVO
Ouders hebben hun kinderen in actie kunnen zien tijdens
deze kunstvaklessen onder leiding van Noémi en Lotte. De
opkomst was prima - de docenten vonden de betrokkenheid
van ouders een fijne stimulans voor hun werk!
SNEEUWPRET IN DE TUIN
Eindelijk viel er een beetje sneeuw en konden de leerlingen
van groep 1-2 er lekker in spelen. En dat deden ze tot er
nergens meer een vlokje te zien was.
MUZIEKATELIER
De groepen 3-4-5 waren deze maand aan de beurt voor het
MuziekAtelier. Het thema was: “Berend Botje is de weg
kwijt. Hoe kom ik in Zuidlaren?” Maar wel met een omweg
via Brazilië, Ghana, China en Egypte, dat dan weer wel.
‘Meedoe-theater’ op zijn best in het speellokaal.
GROEP 1-2 MEDISCH CENTRUM
De leerlingen van meester Matthijs hebben zich verdiept in
het ziekenhuisgebeuren. Wachtkamers, operatiekamers,
spreekkamers, de apotheek… verzin het en het is er
AJAX LIFE SKILLS & CLINICS
Op woensdag 27 februari en vrijdag 1 maart hebben we
AJAX in huis! De groepen 5-6-7-8 worden ondergedompeld
in de Ajax-cultuur door middel van een aantal praktische en
theoretische vakken. Behalve voetballes, krijgen de
leerlingen ook les in omgaan met social media, omgaan met
geld, leren ze over gezonde voeding en hoe sportief en
respectvol met elkaar om te gaan. Het past allemaal
naadloos in ons onderwijsaanbod. We hebben er zin in!
Productie en uitvoering: de Ajax foundation.
VIJFDE KLEUTERGROEP
Juf Emilie is inmiddels met de vijfde kleutergroep gestart.
Dat ging vrij soepeltjes en met een klein groepje leerlingen.
Ze verheugt zich op de snelle uitbreiding van de groep die
komen gaat. Succes met je groep, Emilie!
PERSONEEL
De Lio-collega’s Tabi Awan (gr 5 Niels) en Laura Focker (gr
1-2 Matthijs) hebben hun eindstage op de Carré met succes
afgerond en gaan verder door het leven als gediplomeerd
leerkracht basisonderwijs. We hebben op gepaste wijze
afscheid van hen genomen – ze gaan elders hun horizon
verder verbreden. Succes en dank Tabi en Laura, jullie
waren waardige collega’s!
U had al bericht ontvangen over de aanstelling van Thomas
Ottens, die de gymlessen op de woensdag gaat verzorgen.
We zijn ook blij dat hij met ingang van volgend schooljaar
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alle gymlessen zal geven. Welkom Thomas, we wensen je
veel plezier en succes op de Oscar Carré!
TE LAAT? NIET TE LAAT!
Helaas is te laat komen van leerlingen een regelmatig
terugkerend item in de nieuwsbrief..
Leerkrachten willen echt om 08.30 uur hun dag starten met
àlle leerlingen. Het spreekt vanzelf dat onderbreking van dit
proces zeer hinderlijk is. Op tijd op school zijn beschouwen
wij als een zeer serieuze zaak.
LEZEN
Lezen is leuk en erg leerzaam, zeker voor kinderen! Ouders
van onze derde groepers doen wat dat aangaat geweldig
werk door bijna elke dag een kwartiertje te lezen met een
groepje leerlingen. Zeer bedankt!
VAKLESSEN EN KLEDING (4)
Bij de lessen dans en gym dragen de leerlingen gymkleding
(groep 3-8) en schoenen (groep 1-8).
We vragen u wederom hierop attent te zijn.
NIEUWS VAN DE MR
Benieuwd wie er in de MR zitten en wat hun taken zijn? Op
de website van de school kan je dit vinden, maar ook het
vergaderschema en de notulen bekijken. Zo weet je wat er
besproken wordt. Heb je vragen of wil je iets op de agenda
van de MR zetten, spreek dan een van de ouders of
leerkrachten aan. Ze vergaderen een keer in de zes weken.
COMMUNICATIE
ObsOscar_Carre
020 6799402
Ziekmelden
Website
Ouderraad (OR)
Medezeggenschap (MR)

info@oscarcarre.nl
ziekmelden@oscarcarre.nl
www.oscarcarre.nl
or@oscarcarre.nl
mr@oscarcarre.nl

Belangrijke data:
Ma 11 feb t/m vrij 15 feb:
Ma 18 feb t/m vrij 22 feb
Ma 25 feb
V.a. di 26 feb
Vrij 15 mrt
Vrij 29 mrt
Vrijdag 5 apr
Vrij 12 Apr

Lesvrije week – alle leerlingen vrij
VOORJAARSVAKANTIE
rapport ophalen uit de klas
Rapportgesprekken
Staking: school gesloten
Kunstschooldag groep 8
Lente voorleesontbijt + meesters en juffendag
Koningsspelen

