Weekbericht 21
Jaargang 18-19
08-02-2019

ACTIVITEITEN:
18 t/m 22 febr.
di. 26 febr.
wo. 27 febr.
do. 28 febr.
15 mrt.
vr. 05 apr.
ma. 08 apr.
19 t/m 22 apr.
vr. 26 apr.
29 apr. t/m 02 mei

Voorjaarsvakantie
Ouderavond klas 5
Kleuternetwerk Widar (alle kleuters vrij)
Schoolpresentatie (08.30 – 10.00 uur)
Stakingsdag (onder voorbehoud)
Margedag (alle leerlingen vrij)
Ouderavond klas 1B
Paasweekend
Schoolpresentatie (08.30 – 10.00 uur)
Meivakantie

Wie wil naaiwerk doen?
We zijn nog steeds op zoek naar iemand die tegen vergoeding af en toe naaiwerk wil doen voor
school. Zo willen we al lang de gordijnen in de euritmiezaal, waar haken van losgescheurd zijn,
repareren. Als je zelf kan naaien, of je weet iemand die dit zou willen doen, dan graag even een
berichtje naar dinekelinzel@widarvrijeschool.nl, 06-10024559.

Hulp gezocht opknappen seizoenstafelfiguren
Beste ouders,
Al enkele jaren verzorg ik de seizoenstafel in de hal van de school. Hiervoor is er een voorraad met
wolvilten figuren op school aanwezig. Vaak vul ik aan met wat ik zelf in de natuur vindt of heb
gemaakt.
Helaas ontdekte ik in januari dat de mooie, in het verleden door ouders van school, handgemaakte
poppen aangetast waren door mot! Na een paar weken buiten in de (vries)kou gelegen te hebben,
zijn ze er nu aan toe om weer opgeknapt te worden. Moeder
aarde kreeg inmiddels nieuw haar, schort en hoofddoek. Zij
kan er weer tegenaan en staat nu (iets verlaat) in de hal.
Maar ook de rest moet schoongemaakt en hersteld worden.
Alleen, dit is wel even een werkje en ik zou het heel fijn
vinden om daar hulp bij te krijgen.
Wie wil helpen. Op een maandag- of woensdagochtend of op
een avond. Met elkaar is dit klusje vast zo gedaan en het is
ook nog eens gezellig om dit samen te doen. Weinig ervaring?
Geen nood, het schoonmaken is niet moeilijk en ik leer je
graag meer over het maken van seizoenstafelfiguren.
Wil je helpen en aanschuiven aan de keukentafel, stuur dan
een e-mail naar wolfje@home.nl. Dan stuur ik je een lijstje
met de mogelijke data.
Warme groet van Gracia
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Gevonden voorwerpen/kleding
Volgende week, vanaf woensdagmiddag 12.15 uur tot vrijdagmiddag 12.00 uur zullen de gevonden
voorwerpen/kleding weer “uitgestald” worden in de Hal.

Vrijdag 15 februari KNUTSELEN LENTEFEE
In "de Workshop" aan de Friesestraatweg 191-2 is deze avond een ieder welkom om te komen
knutselen aan de cadeautjes voor de Lentefee. De Lentefee deelt op de lentemarkt - zaterdag 18 mei
- met haar prachtig gevulde jurk cadeautjes uit aan de kinderen. Omdat we enorm veel nodig hebben
en het zo veel gezelliger is om samen te knutselen is iedereen welkom. Neem cadeau-ideetjes,
knutselmateriaal en iets lekkers mee, voor koffie en thee wordt gezorgd.
15 feb. 20.00 uur - De Workshop - Friesestraatweg 191-2

Ouders op de kleutergang
Vanaf 8.20 uur zijn de leerkrachten in de kleuterklassen aanwezig. Voor die tijd is het de bedoeling
dat de gang en klassen leeg zijn. Van ouders die eerder zijn, wordt verwacht dat zij op het plein
wachten met hun kleuter.

Vervanging RT en assistenten
Gelukkig hebben we geschikte vervangers gevonden voor de RT (remedial teaching) lessen en
assistentie in de klassen. We wensen Marjan Oosterveen en Lotte-Marijn Knorr, ook vanaf deze plek,
namens iedereen, nogmaals beterschap.
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