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Agenda:

vr. 3-2 Start “Dagen van de duurzaamheid”

ma. 6-2 Derde en laatste toetsweek begint

di. 7-2 Juf Marta afwezig

vr. 10-2 Groepen 6-7-8 zwemmen

di. 14-2 Pastoor Bert Glorie komt op bezoek

do. 16-2 Ark-Nieuws 12 verschijnt

Van de directie

Schooldag(en) van de duurzaamheid

In de week van 3 t/m 10 februari doen alle leerlingen uit

groepen 4-5, 6-7-8a en 6-7-8b mee aan de

Koggenlandse Schooldag van de duurzaamheid: een fris en

actief doe programma waarin we gaan

ruiken, horen, zien en ervaren wat duurzaamheid is en hoe je

er zelf aan kunt bijdragen.

Het is een programma aan activiteiten waarin de leerlingen

leren over de Junior Global Goals. De

Junior Global Goals zijn afgeleid uit de Sustainable

Development Goals die tot 2030 wereldwijd

leidend zijn om richting te geven aan een duurzame

samenleving. Deze Koggenlandse Schooldag van de duurzaamheid is een initiatief van gemeente

Koggenland, MAK Blokweer en Schooldag van de duurzaamheid. Vrijdag 3 februari is “de kick-off” in

alle groepen. We zijn niet alleen aan het praten over duurzaamheid, we gaan ook aan de slag èn

hebben daar wat materialen voor nodig……..



Wilt u uw kind voor woensdag 8 februari de volgende materialen meegeven?:

Voor de groepen 4 en 5

Activiteit “Krantentas maken”: We gaan en krantentas maken. Hiervoor vragen we een krant mee te

nemen.

Voor alle groepen

Activiteit “Repair café”: We gaan onderzoeken wat we kunnen repareren.

Graag één kapot voorwerp meenemen, dat

gerepareerd kan worden.

Bij voorbeeld: Klein huishoudelijk (elektrisch)

apparaat, textiel (kledingstuk of pluche knuffel).

Voor de groepen 6-7-8

Activiteit “Kracht van beeld”: Oude tijdschriften met

afbeeldingen van natuur, dieren, mensen, spullen,

techniek, gebouwen, etc. waarin geknipt mag

worden.

Meer informatie over de dag vindt u op https://koggenland.schooldagvandeduurzaamheid.nl/

Vriendelijke groet,

De organisatie van de Koggenlandse Schooldag van de duurzaamheid.

Gezond zijn en blijven…..

is in deze weken een hele toer. Veel kinderen krijgen de griep of

worden op een andere manier ziek. Daar is meestal niet zoveel

aan te doen, maar een gezonde leefstijl helpt wel. Dat moge

duidelijk zijn.

In de schoolgids is vastgelegd dat wij in ieder geval op woensdag

t/m vrijdag gezond eten en drinken:  suikerloos drinken

aangevuld met fruit/groente.

Uiteraard adviseren wij u ook op de andere dagen gezonde

voeding mee te geven. Meegeven van snoep en koek willen wij

graag tot een minimum beperken. Ook omdat dit leidt tot scheve

gezichten in de klas.

Pastoor Bert Glorie komt op bezoek

Op dinsdag 14 februari komt pastoor Bert Glorie op bezoek in alle groepen. Hij vertelt bij die

gelegenheid over zijn werk, maar vooral ook hoe hij dat doet met zijn handicap. Bert is blind geboren

en de wijze waarop hij ondanks deze handicap invulling geeft aan zijn leven is inspirerend, vooral ook

omdat hij dat heel boeiend kan vertellen.



Vooraankondiging schoolproject: De Ark op wielen
Na de voorjaarsvakantie zullen wij starten met het schoolproject: De Ark op wielen.

Tijdens dit project hebben we het over vervoersmiddelen (gr. 1,2,3), (land)bouwverkeer (gr. 4,5) en

over tandwielen en de techniek hiervan (gr. 7,8)

Op woensdag 08-03 zullen we het thema met alle kinderen openen. We werken drie weken aan dit

thema, waarna we het graag samen met jullie af willen sluiten op 31-03 om 10.45 uur. Dus zet deze

datum maar alvast in uw agenda!!

Ook zouden wij het heel leuk vinden, als er ouders, opa’s, oma’s,

ooms, tantes, etc. zijn, die wat in de klas willen vertellen.

Bijvoorbeeld iemand die werkzaam is in het openbaar vervoer,

of werkt met landbouwwerktuigen. Of misschien wel iemand

die heel technisch onderlegd is.

Mocht u zich hierin herkennen of iemand kennen die dit leuk

lijkt, kunt u dit doorgeven aan de groepsleerkracht van uw kind.

Problemen met de bel

De bel (bij de entree) heeft wat problemen. Er wordt aan gewerkt. Kunt u niet naar binnen en helpt

kloppen op het raam niet, bel dan even (0226-452072).


