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Extra vrije dag voor groep 1, 2 en 3!
Na de voorjaarsvakantie, 25 februari starten we met de
extra kleutergroep. Dat betekent dat de beide groepen 0-1
dan in de huidige lokalen van de groepen 1 en 2 komen.
Groep 2 verhuist naar het huidige lokaal van groep 3 en
groep 3 naar het lokaal daarnaast waar nu geen
permanente groep in zit. Zo hoeven we ook geen gebruik
te maken van de speelzaal (die helemaal opgeknapt
wordt). Dit betekent wel dat er aan een paar lokalen
aanpassingen gedaan moeten worden én dat er heel wat
verhuisd moet worden. Daarom zullen de groepen 1 tot en met 3 op vrijdag
15 februari vrij zijn. Wij begrijpen dat dit voor ouders lastig kan zijn, maar zo
houden we het wel rustig voor de kinderen, zij zullen hierdoor weinig van de
verhuizing merken.
Na de voorjaarsvakantie zal de huisvesting van de onderbouwgroepen als volgt
zijn:
Groep 0/1A komt in de huidige groep 2
Groep 0/1B komt in de huidige groep 1
Groep 2 komt in de huidige groep 3
Groep 3 komt in het lege lokaal naast de huidige groep 3

Geef een kind de vakantie van zijn leven
Hoe fijn zou het zijn om even weg te zijn uit de
chaos, niet aan je zorgen te hoeven denken en
lekker te spelen met andere kinderen? Helaas zijn
er veel kinderen die zich dit zullen afvragen. Ze
leven in armoede, omringd door conflicten of in
een zorgelijke thuissituatie. U heeft de kans om
een van die kinderen een prachtige tijd te
bezorgen die hij of zij nooit zal vergeten!

Wij zoeken nog vakantieouders die hun huis voor een periode van 10 tot 21
dagen willen openstellen voor een vakantiekind. In een gezellige, huiselijke sfeer
komt een kind helemaal tot rust. Het beleven van de dagelijkse dingen is voor
de kinderen al heel fijn, uitjes zijn leuk maar thuis met andere kinderen spelen
vinden ze ook al super.
De periode in Nederland helpt de kinderen om hun dagelijkse zorgen even opzij
te zetten en even helemaal kind te zijn. Door aandacht, liefde en structuur
merken ze dat ze geliefd zijn en krijgen ze vertrouwen in de toekomst.
Europa Kinderhulp
Stichting Europa Kinderhulp (EKH) zet zich al jaren in om kinderen uit mindere
situaties een fijne vakantie in Nederland te bieden. De kinderen komen uit
Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Nederland en Oekraïne. EKH heeft in deze
landen contact met uitzendende organisaties, bijvoorbeeld sociale zaken of een
kindertehuis. De reizen worden door EKH georganiseerd en alles is onder
toezicht.
Kennismaken
Meer informatie vindt u op de website www.europakinderhulp.nl
Wilt u een informatiepakket ontvangen of wilt u zich aanmelden? Dit kan via de
website of per mail: overijssel@europakinderhulp.nl
Voor contact met een medewerker kunt u bellen (bij voorkeur ’s avonds) met
Arjan ter Haar: 0523-610197

Opbrengst Oud papier december: € 289.20
Ouders, bedankt!!
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Gym Hengelo Sport gr 3,4,5,6,7
Studiedag alle leerlingen zijn vrij
Oud papier
8.50 SWIM groep 3
14.30 Typecursus
Oudergesprekken
Rapport mee
20.00 GMR

13 feb
14 feb
14 feb
14 feb
15 feb
18 feb
t/m 22 feb
27 feb
28 feb
1 mrt

9.40 SWIM groep 5-6
13.00 SWIM groep 4
Oudergesprekken
Nieuwsbrief
Groepen 1,2 en 3 zijn vrij i.v.m. interne verhuizing
Voorjaarsvakantie
Luizencontrole
14.30 Typecursus
12.00 Carnaval

