Februari 2017
Hallo allemaal!
De tweede ouderinfo van 2017 alweer. We zitten precies op de helft van de periode tussen
kerstvakantie en carnavalsvakantie.
Graag praten we u even bij over wat bevindingen die onder andere door het oudercomité en het
ouderpanel bij ons terecht zijn gekomen. We merken dat de periode vanaf de
verwachtingsgesprekken in september tot het eerste rapport begin maart te lang is. Ouders en
leerkrachten lijkt het toch zinvoller om eerder een gespreksronde plaats te laten vinden. Voor dit
schooljaar te laat, maar we gaan hier voor komend schooljaar zeker een betere invulling aan
geven. Uw betrokkenheid bij de ontwikkeling van uw kind(eren) is namelijk enorm belangrijk! We
hopen dat de planning voor dit schooljaar u er niet van weerhoudt om (indien gewenst) eerder een
afspraak te maken met de leerkracht(en) van uw kind. Wij staan hier zeker voor open.
Carnaval nadert met rasse schreden en de voorbereidingen op school zijn gestart, met name de
carnavalsoptocht van onze school is een jaarlijks hoogtepunt! Verderop treft u meer informatie
over de optocht en leest u wat er veranderd is.

De belangrijke data op een rijtje:
2 februari
Talentmiddag bovenbouw
3 februari
Studiedag team, leerlingen vrij
8 februari
Oefenen carnavalsliedje met Prins en gevolg
24 februari
Carnavalsmiddag met optocht op ‘t Gummeke
27 feb. – 3 mrt.
Carnavalsvakantie

REGELZAKEN & SCHOOLACTIVITEITEN
A A N D E O U D ERS V A N G RO E P 2
L E ERL I NG E N
Het lijkt nog ver weg, maar volgend schooljaar
zullen onze oudste kleuters naar groep 3 gaan en
komen dan voortaan zonder ouders de school in.
Daar willen wij ze graag op voorbereiden. We
vragen de ouders van de leerlingen van groep 2 om
vanaf februari te gaan oefenen met alleen
binnenkomen. Best spannend natuurlijk, maar u
zult verbaasd zijn hoe zelfstandig onze oudste
kleuters al zijn! Bespreek het alvast eens met ze en
laat de kinderen het eens voordoen, het gaat vast
lukken! En natuurlijk, als het eng blijft is de juf er
altijd om hierbij te helpen!
KA RN E V AL 2 01 7:
’T ZI T B I J Ò Ò NS I N D E F EM IL I E!
Het is alweer zover, carnaval staat voor de deur.
Op school zijn we al volop bezig met de
voorbereidingen voor de komende carnaval. Ook

deze keer zal het weer een leutig feest gaan
worden.
De leerlingen moeten op vrijdag 24 februari 2017
om 13.00 uur op school aanwezig zijn, zodat we op
tijd kunnen beginnen om met de gehele school in
een optocht door de wijk te gaan. De prins en zijn
gevolg zullen aan het einde van de route de gehele
optocht ook bekijken, waarna ze de prijsuitreiking
verzorgen. Het is dan uiteraard leuk dat de
leerlingen verkleed zijn en iets gemaakt hebben
betreffende het motto ‘’t Zit bij òòns in de
femilie!’. In de groepen 1 t/m
4 wordt er klassikaal wat
gemaakt.
De leerlingen van de groepen
5 t/m 8 bedenken iets met
een hele club, een klein
clubje of misschien in je

eentje, hoe je jezelf het beste kan laten zien en
horen. De leerlingen kunnen zich inschrijven als
enkeling/paar, kleine groep of grote groep.
Dat mag met kinderen uit je eigen klas of sinds dit
jaar ook met kinderen uit andere klassen.

Als het aan ons ligt wordt het een hele leutige
middag met goed weer. Voor eventuele vragen
kunt u terecht bij de werkgroep. Deze bestaat uit
juf Marjoleine, juf Rosalinda en meneer Will.
Leutige groeten namens de werkgroep.

Het is een optocht door de kinderen van school,
dus jullie moeten zelf je eigen kar trekken of er
mee fietsen. Het is ook de bedoeling dat je zelf je
kar maakt; dat is juist heel leuk. Ouders mogen
natuurlijk wel een beetje meehelpen.
Inschrijven gebeurt door het formulier (volgende
pagina) ingevuld in te leveren bij de eigen
leerkracht vóór 16 februari 2017. Bij meneer Will
(groep 5a) haal je zelf die dag na schooltijd direct
het nummer op, dat op je creatie gemonteerd
moet worden en zo weet je ook waar je in de
optocht loopt. De leerkrachten lopen tussen de
creaties van de leerlingen, zodat er altijd iemand is
waarbij de leerlingen terecht kunnen. Aan de
kinderen wordt verteld bij welke leerkracht zij
tijdens de optocht terecht kunnen.

T E R IN F ORM AT IE
SJ ORS SP O RT I EF E N C R E AT I E F

De gemaakte creaties moeten ’s ochtends al
meegenomen worden naar school, voorzien van
het nummer. Deze worden opgesteld op het plein
waar normaal de fietsen staan. De jury kan zo al
een keer kijken naar hoe alles er uit ziet en hoe de
creaties gemaakt zijn.
Om ongeveer 13.00 uur stellen we de optocht op
het schoolplein op. Tijdens deze optocht mag er
geen eten, drinken, confetti en spuitbussen
meegenomen worden!
De route is als volgt (Let op, deze is iets
aangepast):
Magnoliastraat, Azaleastraat, Anjerstraat,
Fuksiastraat, Magnoliastraat, Lijsterbesstraat,
Acacialaan, Zilverdenstraat, Esdoornstraat,
Azaleastraat, Magnoliastraat.
Het zou erg leuk zijn als er veel publiek langs de
route staat en dat de huizen langs de route leuk
versierd zijn.
Na afloop van de optocht is er een prijsuitreiking
op het schoolplein. Hierna gaan de leerlingen van
groep 1 t/m 4 even terug naar de klas en de
leerlingen van groep 5 t/m 8 kunnen naar huis.
Op deze vrijdag mogen de kleuters en de groepen
3-4 de hele dag verkleed naar school toe komen.
De groepen 5 t/m 8 alleen ’s middags.

A RT NE RS
Afgelopen maandag zijn de sportcoaches van de
Gemeente Steenbergen samen met Sjors
Sportief/Creatief langs geweest in de klassen. Zij
hebben een boekje aan alle oudste kinderen van
een gezin uitgedeeld. In dit boekje staan allerlei
leuke vormen van vrije tijdsbesteding. Sportclubs,
creatieve verenigingen, muziekverenigingen, etc.
bieden een welkomst cursus aan voor de leerlingen
van de basisschool. Kijk er eens in en wellicht
ontdekt uw zoon of dochter een nieuwe hobby!
Meer informatie vindt u www.sjorssportief.nl.

N AME NS ON ZE PA RTN E RS

Inschrijfformulier optocht Gummarusschool 24 februari 2017

INLEVEREN VÓÓR 16 FEBRUARI 2017!
Naam/namen:

……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………

Groep:

……………………………………………………

Groepsleerkracht(en):

……………………………………………………

Doet/doen mee als:
O enkeling/paar
O kleine groep (3-4 kinderen)
O grote groep (> 4 kinderen)
Mijn/ons motto is:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

