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In deze nieuwsbrief leest u meer over het schoolproject met als thema afval, de
peiling sociale veiligheid 2020, een voorstelling van de Speelparasol, de voorjaarsvakantie, verkoop oude iPads, vier je voorjaarsvakantie in de bieb, Valentijn knutselmiddag, wanneer de directeur aanwezig is en wanneer de volgende
nieuwsbrief uitkomt.
Project afval
Op 9 maart starten wij met ons schoolproject. Dit jaar werken wij aan het thema
afval. We zijn al druk bezig met de voorbereidingen en hebben al leuke en leerzame activiteiten op de planning. Eén activiteit daarvan is knutselen met kosteloos materiaal. Denk aan lege (schoongespoelde) drinkpakken, verpakkingen,
dozen e.d.
Spaart u mee? U kunt de materialen inleveren bij de leerkracht van uw kind of
bij juf Rianne
Peiling sociale veiligheid 2020
Vorige week donderdag hebben we u via de mail een uitnodiging verstuurd
voor het invullen van een vragenlijst over sociale veiligheid bij ons op school. We
vinden dat namelijk een erg belangrijk thema.
We willen heel graag weten hoe u denkt over de veiligheid, over hoe de leerkrachten hiermee omgaan en hoe het gesteld is met het welbevinden van uw
zoon of dochter. We verzoeken u daarom deze vragenlijst in te vullen. Alleen zo
kunnen we een goede indruk krijgen hoe de sociale veiligheid op onze school
ervaren wordt. We gebruiken de uitslag van de vragenlijst om te kijken waar we
kunnen verbeteren. Hoe meer ouders dit invullen hoe betrouwbaarder het resultaat.
Help ons a.u.b. door deze anonieme vragenlijst in te vullen. We hebben de invultijd met een week verlengd. U kunt nu invullen tot uiterlijk vrijdag 29 februari!
Verkoop oude iPads
We hebben wat oude iPads over die we weg doen, omdat ze niet meer gebruikt mogen worden op school en afgeschreven zijn. Behalve de iPad Air 2 zijn
alle iPads niet meer te updaten met de meest nieuwe versie van IOS. We verkopen ze weer op dezelfde manier als we eerder gedaan hebben: 'Wie het eerst
komt, het eerst maalt'. Op maandagmorgen 2 maart zijn ze af te halen bij juf Iris
in haar lokaal voor de prijs en in de staat zoals hieronder vermeld. Alle te koop
aangeboden iPads werken!
2 x iPad 4 van 2012 zonder oplader en hoes en met scheurtje in scherm voor €
5,00
4 x iPad 4 van 2012 zonder oplader en hoes voor € 10,00
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2 x iPad Air 2 van 2014 zonder oplader, met kidscover hoes, maar scheurtje in
scherm € 10,00
5 x iPad 4 van 2012 met oplader en kidscover voor € 20,00
Speelparasol
Van de speelparasol hebben we het verzoek gekregen als reminder een flyer
in onze nieuwsbrief te plaatsen. Dat doen we graag:

Voorjaarsvakantie
Vrijdagmiddag om 12 uur begint de voorjaarsvakantie. Vrijdagmiddag hebben
de kinderen vrij i.v.m. een studiemiddag, dus hebben ze extra lang vakantie.
Op maandag 2 maart verwachten we iedereen weer op de gewone tijd op
school. Fijne vakantie!

Vier je voorjaarsvakantie in de bieb
Van de bibliotheek hebben we onderstaande tips voor de voorjaarsvakantie
ontvangen.
Dinsdag 25 februari Film: Mijn bijzonder rare week met Tess
14.00-15.30 uur | Hellevoetsluis | €5,50 incl. drankje
Woensdag 26 februari Film: Superjuffie
14.00-16.00 uur | Middelharnis | €5,50 incl. drankje
Woensdag 26 februari Voorlezen
15.00 uur | Hellevoetsluis | Gratis
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Donderdag 27 februari Film: Mijn bijzonder rare week met Tess
14.00-15.30 uur | Oostvoorne | €5,50 incl. drankje
Donderdag 27 februari Programmeren met robot Dash
10.00-12.00 uur | Hellevoetsluis | Gratis, wel aanmelden | vanaf 6 jaar
Donderdag 27 februari Programmeren met robot Dash
13.00-15.00 uur | Brielle | Gratis, wel aanmelden | vanaf 6 jaar
Vrijdag 28 februari Programmeren met robot Dash
10.00-12.00 uur | Middelharnis | Gratis, wel aanmelden | vanaf 6 jaar
Aanmelden via www.bzhd.nl
of aan de balie in de Bibliotheek.
@bibliotheekzhd

Valentijn knutselmiddag
Vrijdag 14 februari hadden de groepen 3 t/m 8 een knutselmiddag die door
de leerlingenraad was georganiseerd.
In groep 3/4 konden de kinderen kaarten maken
In groep 5/6 konden de kinderen kettingen maken
In groep 7/8 konden de kinderen knutselen.
Het was een leuke en gezellige middag. De kinderen van de leerlingenraad
hebben deze middag goed georganiseerd.
Van Jami en Linsey

Aanwezigheid directeur
De directeur is op dinsdag 3, donderdag 5, maandag 9, donderdag 12, maandag 16, woensdag 18 en dinsdag 24 maart op school aanwezig. Voor vragen
staat zijn deur vrijwel altijd open en een eventuele afspraak is zo gemaakt.
Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 27 maart.
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