Kalender
26 - 02

Nieuwsbrief 7

02 - 03
03 - 03

Zwemmen groep 5
MR vergadering

09 - 03

Zwemmen groep 4

16 - 03
17 - 03

Zwemmen groep 8
Start Groot Project (meer informatie volgt per mail)

23 - 03
25 - 03

Zwemmen groep 6 en 7
Nieuwsbrief 8

30 - 03
02 - 04

Zwemmen groep 5
Afsluiting Groot Project

Last minute-Reminder voor de Draai-mee-dag
Morgen is onze Draai-mee-dag.
Om meer mensen voor het onderwijs te enthousiasmeren, is er morgen (donderdag 27 februari) een
Draai-mee-dag van 9.00 tot 12.00 uur. Iedereen die geïnteresseerd is in werken in het onderwijs,
nodigen we van harte uit om met ons mee te kijken op de Geert Holle. We draaien ons normale
programma, zodat de geïnteresseerden een goed beeld krijgen van ons mooie vak. Aanmelden kan
bij Perin: directie@geertholle.nl
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Overblijf
Het is heel fijn om te kunnen melden dat er na de laatste
oproep voor hulpouders bij de TSO verschillende ouders,
maar ook mensen van buiten de school zich hebben
aangemeld.
De gesprekken zijn in volle gang en het ziet ernaar uit dat
we weer voldoende bezetting hebben. Mocht u alsnog
belangstelling hebben, dan kunt u dat doorgeven aan Perin
of kijken op de site van SKIK voor de vacature.

https://www.kinderopvanghoorn.nl/wp-content/uploads/2020/01/2001-TSO-hulp-de-Berk.pdf

Muziek
Groep 6 maakt op vrijdagochtend kennis met muziek. Dit is een vervolg op de blokfluitlessen van
groep 5. Het plezier om muziek te maken staat voorop en je leert iets over maat, ritme en luisteren.
Alle leerlingen hebben een instrument om mee te oefenen. Ongetwijfeld heeft u wel bijzondere
geluiden gehoord, maar na verloop van tijd komen de goede tonen en de kleine liedjes. Wij hopen in
mei een concert te geven in onze school. U hoort er later meer van. Op de foto ziet u een deel van de
instrumenten die bespeeld worden. Wij hebben begeleiding van de dirigent van het leerorkest van
muziekvereniging Volharding. Het zijn leuke en leerzame lessen.
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Uitnodiging Kledingbeurs 3 april 2020
Zet u het alvast in uw agenda? Op 3 april organiseren we weer een kinderkleding/ speelgoedbeurs.
Zelf kinderkleding of speelgoed verkopen? Vraag een nummer aan via 06-10337225 of
vriendenvandegeertholle@hotmail.com (Kalja Vestering), het betreft schone kinderkleding vanaf
maat 86 t/m 176, XS en S (geen volwassenkleding!)
en speelgoed voor binnen en buiten.
Verdeling van de opbrengst 1/3e voor de school en 2/3e voor de inbrenger.
MAAR U KUNT UITERAARD OOK KLEDING DONEREN!
Hoe meer er wordt ingebracht, hoe meer keuze voor u en hoe groter de opbrengst, dus kijk
allemaal de kasten van uw kids weer even door, vraag een nummer aan en tot ziens op 3 april!
En wilt u ons helpen in de week van de beurs met kleding sorteren of op 3 april met de verkoop
en het opruimen, dan horen we dat graag, vele handen maken licht werk!

Bag2school
We hebben in 2019 wederom weer meer kilo’s kleding opgehaald dan in 2018 voor de
Bag2schoolactie, maar helaas was het net niet genoeg om kampioen van 2019 te worden.
Maar we willen u desondanks hartelijk danken voor alle ingeleverde zakken en vragen u ook in te
blijven leveren, want we willen graag in 2020 weer kampioen worden. De eerste bijna 600 kilo van
dit jaar is alweer opgehaald en dat is toch weer € 200,- voor de school!
We zamelen het hele jaar in, u kunt de zakken gewoon in de hal zetten. Maar ook tijdens de
vakanties en als de school gesloten is, kunt u inleveren, dat kan op 2 adressen, t.w. Gouwkamp 5
of Bobeldijk 42.
Met vriendelijke groet, het Kledingbeurs team Geert Holle school

Volgende nieuwsbrief
Deze verschijnt op woensdag 25 maart 2020.
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