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Nieuwsbrief nr. 5

Beste ouder(s) / verzorger(s),

Anders dan u van ons gewend bent, heeft uw
zoon/dochter vandaag, in plaats van de laatste
vrijdag van de maand, deze Nieuwsbrief mee
naar huis gekregen. Dit is in verband met het
carnavalsfeest van morgen.
In deze Nieuwsbrief wordt verslag gemaakt van
de activiteiten en gebeurtenissen van de
afgelopen periode. Daarnaast kijken we ook
vooruit op activiteiten die de komende
maanden plaats zullen vinden.

onze prachtig versierde carnavalstempel, en ’s
middags in ‘de Romein’. Verschillende namen
circuleren, diverse leerlingen hopen, maar….
morgenvroeg zullen we het zien!
Knutselwedstrijd
Afgelopen week stonden alle werkstukken, die
de leerlingen voor de knutselwedstrijd gemaakt
hebben, in de hal tentoongesteld.

Carnavalsfeest
Ja mensen, de spanning loopt op: wie worden
morgen bekend gemaakt als prins en prinses
van onze school van 2017. Wiens foto komt
straks te hangen in de eregalerij van prinsen en
prinsessen van de afgelopen 12 jaar?

Het is goed te zien dat de leerlingen enorm hun
best gedaan hebben. Er zijn zeer mooie en
originele creaties bij. Sommige leerlingen
hebben er alleen aan gewerkt, anderen in een
groepje.

Zij zullen ons de hele dolle dag voorgaan in het
carnavalsfeest. ’s Morgens hier op school in

Morgen worden tijdens ons carnavalsfeest de
prijswinnaars bekend gemaakt.

Voorbereiding uitstapje
Donderdag 1 juni gaan we weer met het hele
VSO een uitstapje maken. Vorig jaar zijn we naar
Toverland geweest. De leden van de
leerlingenraad hebben voor de kerstvakantie
aan hun medeleerlingen gevraagd waar ze graag
naartoe zouden willen gaan.
Ook dit jaar kwam Toverland wéér als het
pretpark met veruit de meeste stemmen uit de
bus.
De leerlingen krijgen na de carnavalsvakantie
verdere informatie en het inschrijfformulier mee
naar huis.
Leerlingenraad
Op vrijdag 17 februari is de leerlingenraad weer
bij elkaar geweest. Op de agenda stond
natuurlijk het schoolreisje. Verder hebben we
gesproken over de aanpassingen van het
schoolplein, de verdeling van de PC’s in de
school en is er aandacht geweest voor de
gewenste spellen voor in de klas.
De leden waren trots het door de klas gewenste
spel mee te mogen nemen. De volgende spellen
hebben we kunnen verdelen:
VSO 1 Tik-Tak-Boem / VSO 2 legoblokjes / VSO 3
In een handomdraai / VSO 4 memory Frozen /
VSO 5 Scibbo / VSO 6 Uno / VSO 7 trinominos /
VSO A damspel
Ouderbijdrage
Over drie maanden gaan we op schoolreis. Het
zou fijn zijn als voor 1 april a.s. de bijdrage van
de leerlingen die mee gaan, betaald is. Zo
kunnen wij ook aan onze financiële
verplichtingen voldoen. Mocht u nog niet
betaald hebben, dan verzoeken we u vriendelijk
het bedrag van € 30,= over te maken op
rekeningnummer 663419409.
De leerlingen die niet meegaan, krijgen die dag
een alternatief programma op school
aangeboden.
Afscheid van Katherina op
school
Op woensdag 1 februari heeft
Katherina afscheid genomen
van onze school. Het was een
gezellig afscheidsfeestje samen
met haar ouders en oma. Die
hadden een heerlijk zelfgemaakte traktatie
bij zich, waar we heerlijk van gesmuld hebben.

Katherina gaat nu in de keuken bij Radar en de
Athos werken.
Wij wensen Katherina heel veel succes op haar
nieuwe werkplekken.
Korendag 2017
Op maandag 13 februari gingen we met een
volle bus richting Roermond. Ons koor is de
afgelopen maanden gegroeid naar een record
aantal van 46 personen. Inmiddels is het de 6e
keer dat we een Korendag in Limburg houden.
In de bus zat de stemming er meteen goed in.
Aangekomen in Roermond werden we
ontvangen door de organisatie van de Herman
Broeren school.
Na de ranja en zelf gemaakte koekjes begon het
concert. In de zaal werd er meegezongen en
met volle aandacht gekeken. Iedereen was best
zenuwachtig voor het optreden op de grote
bühne. Tijdens de pauze was het heerlijk om
met elkaar te kunnen kletsen, en op de foto te
gaan.

We lieten ons de soep goed smaken. Vlak na de
pauze werden we verrast door een optreden
van de basisschool uit Heel die een liedje ten
gehore bracht over Vasteloavend. Zij waren een
van de deelnemers van het KVL (Kinder
Vasteloavend Leedjes concours). Daarna waren
wij aan de beurt. We zongen de sterren van de
hemel en brachten de volgende liedjes ten
gehore:
‘Mag ik dan bij jou’ (solist Sharona), ‘Hele mooie
dag’, ‘Sexy als ik dans’, ‘Talent’ (solist Jasmina)
‘Kijk omhoog’ (solist Hatim en Brenda), ‘Brown
girl in the ring’ (solist Guus) als toegift zongen
wij ‘the Lion sleeps tonight’, waarbij niemand
meer stil kon zitten. Guus verzorgde nog een
spetterend optreden met ‘there’s a party’. Hij

kan zó goed keyboard spelen dat hij er iedereen
mee verbaasde. Moe maar voldaan gingen we
rond de klok van 14.30 u weer naar school. We
kijken uit naar de volgende Korendag van 2018
in Maastricht.
Belangrijke data in maart:
*6 maart:
Einde Krokusvakantie. Start

oudergesprekken.
*10 maart: Darttoernooi.
*26 maart: Start zomertijd
Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief zal op vrijdag 31 maart
a.s. verschijnen.
Wij wensen u gezellige carnavalsdagen en een
fijne krokusvakantie.
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