Update & kalender januari 2019

In vogelvlucht wat informatie uit de groepen:
Groep 1/2:







Is bezig met Reuzen Domino om de kleuren te
leren.
Puzzelt een heleboel en als de puzzel klaar is
brengen ze de puzzel tot leven met de I-Pad.
Heeft een liedje geleerd over de sneeuwpop
En speelt natuurlijk lekker buiten in de sneeuw.

Groep 3/4:
In groep 3 hebben we een letterfeest gehad! We
hebben alle letters geleerd en groep 4 organiseerde
het feest. Het was erg gezellig en super leuk! De
kinderen hebben een Letterpet gemaakt en aan het
einde kregen ze een diploma.

Groep 5/6:




Schoolfruit (met dank aan de OR dames)
Cito toetsen en gesprekjes
Buiten spelen in de sneeuw

Groep 7/8:





Vloggen in het Engels met het
Marne college
(http://youtu.be/4SbRCMxwXKg )
Cito toetsen en reflectiegesprekken
Buiten spelen in de sneeuw

Ieder kind Blinkt uit!

Update & kalender januari 2019

Belangrijke data t/m juni 2019
De kalender vindt u ook op onze website: www.obsdeblinker.nl

25 januari
6 februari
8 februari
11 – 15 februari
14 februari
15 februari

18 – 22 februari
8 maart
13 maart
15 maart
20 maart
27 maart
12 april
16 en 17 april
18 april
19 april
22 april
26 april
29 april t/m 3 mei
17 mei
30 en 31 mei

Leerlingen vrij vanaf 11.45, team heeft bijeenkomst Houses &
Labs in Balk
OR/MR
Leerlingen hele dag vrij i.v.m. studiedag team
Rapportgesprekken tussen 16.00 en 19.00 uur
Schoolreisje groep 1 t/m 4
Maandsluiting vanaf 11.00 met playbackshow
’s ochtends disco groep 1 t/m 4
’s avonds disco groep 5 t/m 8 (uitnodiging volgt)
Voorjaarsvakantie
Leerlingenraad
Open ochtend toekomstige ouders & kinderen
Landelijke Staking onderwijs; mogelijk geen les (informatie
volgt z.s.m.)
Nationale Daltondag
1e les schooljudo groep 5/6
Koningspelen + ontbijt
IEP eindtoets groep 8
Laatste dag schoolfruit
Vrij Goede vrijdag
Vrij Paasmaandag
Maandsluiting
Meivakantie
Start mediatorentraining groep 7
Vrij Hemelvaart en dag erna

Met vriendelijke groeten,
mede namens het team van De Blinker,

Nieuw thema ‘Kunst’ n.a.v. Houses &
Labs teamscholing van 25 januari jl.

Annette Boersma

Start na de voorjaarsvakantie

Ieder kind Blinkt uit!

