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Agenda:

ma. 20-2 Groep 6-7-8 a naar theaterkerkje Wadway

do. 23-2 Groep 6-7-8 b naar theaterkerkje Wadway
Om 14:00 u. begint de voorjaarsvakantie

vr. 24-2 Studiedag voor team

ma. 6-3 We beginnen weer .. mèt het schoolproject “De Ark op wielen”

di. 7-3 en de dagen daarna controleren we de kinderen op hoofdluis. Mocht iets
gevonden worden, dan stellen we u op de hoogte.

wo. 8-3 Vanaf 15:00 u. kunnen tienminutengesprekken worden ingepland (parro)

do. 9-3 Ark-Nieuws 13

vr. 10-3 Rapporten komen uit
Groep 4-5 zwemt

ma. 13 maart De groepen 1/2 en 3 brengen een bezoek aan de boerderij van de Fam. van
Diepen in de Wogmeer.

Van de directie

Groepen 6-7-8 naar theaterkerkje Wadway

Mits het vervoer lukt gaan we in twee groepen naar het theaterkerkje van

Wadway. Het jaarthema van de culturele activiteiten in theater en met de oudste

groepen gaan we daarbij in op de techniek… Welke rol speelt geluid, muziek, hard

en zacht? Wat doet belichting, welke effecten kunnen we bereiken, hoe werkt het?

Wat doet ruimte met theater? Kortom allemaal vragen die aan de orde komen in

het theater waarbij we ook nadrukkelijk achter de coulissen gaan kijken…



Studiedag op 24 februari

Op vrijdag 24 februari is er een studiedag. Er is die dag geen school. Gewoontegetrouw kijken we met het

hele team naar wat ons onderwijs oplevert. Toetsen, observaties en alles wat daarbij betrokken kan worden

komt aan de orde om het onderwijs in iedere groep verder te optimaliseren. Aan het eind van die dag

beginnen dan ook de leerkrachten aan hun voorjaarsvakantie.

Ark op wielen

Na de voorjaarsvakantie starten we met het schoolproject ‘De Ark op wielen’.  In de vakantie kunnen jullie al

aan de slag met dit project. Knutsel  iets op wielen of met wielen, een vervoersmiddel of iets waar wielen,

wieletjes of tandwielen en rol bij spelen. Materiaal? Naar eigen keuze.

Leuk om het samen met je vrienden te doen of met je ouders! Neem dit na de vakantie mee naar school.

Zo kunnen we een mooie tentoonstelling maken met werkjes en dingen op wielen! Weet jij al wat je gaat

maken? Er is natuurlijk een prijs voor de bijzonderste inzendingen!!!!

Rapport komt uit; gespreksmomenten

Op vrijdag 10 maart komen de rapporten uit. De 10-minutengesprekken vinden in week 11 plaats, op

maandag 13 en dinsdag 14 maart ‘s middags en de avondsessie is op 16 maart. Afspraken kunnen worden

ingepland vanaf woensdagmiddag 8 maart om 15:00 u.



Wat is er nog meer te doen in Hensbroek en omgeving?

Sport- en speldag in voorjaarsvakantie

Vanuit het jongerenwerk organiseren wij in de voorjaarsvakantie de sport- en speldag.

We maken dit jaar weer gebruik van de volgende sporthallen “De Koggenhal” en “De Stap”.

Deze voorjaarseditie hebben wij weer gevuld met leuke luchtkussens, voetbal, hockey tokkelbaan enz enz.

● Dinsdag 28 Februari zijn wij te vinden in Obdam “De Stap”

Van 11:00 tot 15:00 (Stationsweg 6)

● Woensdag 1 Maart zijn wij te vinden in De Goorn “De Koggenhal”

Van 11:00 tot 15:00 (Dwingel 4)

Dit is voor alle kinderen uit Koggenland van 4 tot 12 jaar.

Aanmelden is verplicht via www.Noordhollandactief.nl

Theater in de kerk

Op 5 maart presenteert Matthijs Vlaardingerbroek de voorstelling  “IEDEREEN HEEFT EEN TALENT”

De voorstelling is geschikt voor jong (vanaf 4 jaar) en oud en wordt gehouden in de Protestantse Kerk,

Radboudstraat 1 in Hoogwoud.  Aanvang: 15.00 uur.

Matthijs heeft in 1990 een theateropleiding gevolgd in Engeland. Hij begon met theatervoorstellingen voor

kinderen als hobby, maar trekt nu al sinds 2010 fulltime door het land met zijn voorstellingen, als

verhalenverteller, poppenspeler en goochelaar.

“Iedereen heeft een talent!” is een interactieve voorstelling.

Duur van de voorstelling is ongeveer 45 minuten. De toegang is gratis.

http://www.noordhollandactief.nl/

