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Compliment van de week:
Deze week gaat het compliment naar de tutoren van het tutorlezen. Zij nemen hun taak erg serieus!

Regel van de week:

School van de week

Als de bel gaat verzamelen wij bij de muur.

Onze school is deze week school van de week
wat betekent dat onze leerlingen tegen

Krantenartikel

inlevering van de bon op vrijdag 23 februari
en zaterdag 24 februari voor 2 euro kunnen

gehad van een journalist. Deze heeft een

leerlingen hebben
deze bon in-

gemaakt van ons schoolgebouw, leerlingen

middels mee naar

en leerkrachten. Naar verwachting zal het

huis gekregen.

interview afgenomen en prachtige foto’s

voorjaarsvakantie te doen. Het zou zonde zijn

Aankondiging studiedag

dat (mogelijk nieuwe) ouders het positieve

Op woensdag 7 maart zal er voor alle

stuk niet te lezen krijgen omdat men op

werknemers van Comprix een studiedag

vakantie zou zijn.

worden georganiseerd. Dit betekent dat een
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zwemmen in zwembad De Steense. Alle
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Vandaag (22 februari) heeft juf Ingrid bezoek

eindresultaat te lezen zijn in de uitgave van
de Stellingwerf van 7 maart a.s. Er is bewust
gekozen om dit de week na de

margedag wordt ingezet en uw zoon/dochter

Carnaval

agenda?

Vrijdagochtend 23 februari zullen we van
10.30 – 11.30 carnaval vieren. Dit wordt
georganiseerd door de leerlingen van groep

MR vergadering

8. Alle leerlingen mogen verkleed op school

De MR vergadering van 14 maart is verzet

komen. ’s Middags verwachten we dat de

naar maandag 19 maart.

leerlingen van
groep 5 t/m 8
weer naar school
komen.

Nieuwsbrief

deze dag vrij is. Noteert u het alvast in uw

Unicefloop
Om het jaar doet onze school mee aan de
Unicefloop. Dit jaar zullen wij dus ook weer
meedoen met de leerlingen uit de groepen 5

Hoofdluis

t/m 8. De Unicefloop wordt gehouden op
maandag 16 april van 19.00 – 20.00 uur op

Helaas is er weer hoofdluis geconstateerd op

de ijsbaan van Steggerda. Dit jaar is gekozen

school. Wilt u uw zoon/dochter thuis

voor het thema ‘kinderarbeid’, dit in overleg

controleren? Wij adviseren u de haren van uw

met Unicef Nederland in Den Haag.

kind(eren) in een staart te doen/op te steken.

Wereldwijd werken 168 miljoen kinderen als

Na de voorjaarsvakantie vindt er weer een

kind arbeider, waarvan 85 miljoen kinderen

luizencontrole plaats.

onder gevaarlijke omstandigheden. UNICEF
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vindt kinderarbeid onacceptabel. Met deze
campagne vraagt Unicef aandacht voor
kinderen in arme landen. TV en radio
schenken hier ook aandacht aan. Uiteraard
wordt niet gekeken naar ras, geloof of land.

Stallingsruimte gezocht
Voor onze versierde wagen zijn wij nog
steeds op zoek naar een plek om deze te
mogen stallen. Wie heeft hiervoor ruimte
beschikbaar? Reacties heel graag naar juf
Miranda.

Schoolkorfbaltoernooi
Op woensdagmiddag 16 mei vindt het
schoolkorfbaltoernooi weer plaats. Wij zoeken
hiervoor nog ouders/verzorgers die willen
coachen/assisteren. U kunt zich hiervoor
opgeven door een mailtje te sturen naar
directie@obstriangel.nl.

Aanwezigheid directie
Juf Ingrid is de komende periode op
onderstaande momenten aanwezig op school.
Maandag 5 mrt.
Donderdag 7 mrt.
Dinsdag 13 mrt.
Donderdag 15 mrt.

Ochtend
Middag
Gehele dag
Middag

Agenda
23 febr.
24 febr.
7 maart
19 maart

Carnaval
Voorjaarsvakantie tot en
met 4 maart
Margedag (leerlingen vrij)
MR vergadering
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