Trefwoord
We vertellen over zien. Hoe kijk je tegen het leven aan ,hoe belangrijk is het om te zien en kun je ook
kijken zonder ogen? En als je iets ziet kun je er dan ook op reageren? We vertellen over Jezus dat hij
de mensen echt ziet en hen wil helpen en dat vooral kinderen voor Hem erg belangrijk zijn.
Vrije dagen
Op maandag 4 februari is er een margedag, alle kinderen zijn dan vrij!
De voorjaarsvakantie is van 16 februari tot en met 24 februari.
Kunstweken
Vanaf 25 februari doen we mee met een bijzonder kunstproject: DE KUNSTWEKEN. Ieder kind maakt
op eigen niveau een kunstwerk en krijgt daarvan een echte wenskaart. Maar dat is nog maar het
begin...Tijdens de kunstweken krijgt ieder leerling een eigen museum op internet zodat iedereen het
werkstuk kan komen bewonderen. U kunt meer informatie vinden op:
https://youtu.be/Koa9VoBNFsQ. Of via www.kunstweken.nl
Rapporten
In de week van 11 februari is het tijd voor de rapporten. U ontvangt van de leerkrachten een
uitnodiging voor een gesprek
Ziekenhuis
De groepen 1 en 2 zijn 17 januari op bezoek geweest in het Academisch Ziekenhuis. Vanaf de
Celebesstraat gingen we in een hele grote bus, vanaf de Rosensteinlaan lopend, op pad naar het
ziekenhuis. Daar waren allemaal studenten die voor dokter leerden. Alle kinderen mochten zich
laten wegen, meten en e werd naar hun hart geluisterd. Iedereen kreeg een diploma. Het was erg
leerzaam en leuk!
Sporten
Vanuit B Slim organiseren we voor alle kinderen van 8-12 jaar uit Groningen een gratis Vechtsport
experience. Er zijn 4 vechtsporten die je gratis mag proberen: Kickboksen, schermen, capoeira en
taekwondo. Het is in het Sportcentrum Noord in de Van der Hoopstraat 6. Je kunt je aanmelden via:
0683146307

Margedagen, kinderen groep 1 t/m 8 vrij:
4 februari 2019

11 juni 2019

23 april 2019

17 juni 2019

12 juli 2019

Vakantierooster 2018 – 2019 voor ouders en kinderen
Voorjaarsvakantie

16 februari tot en met 24 februari 2019

Meivakantie

27 april tot en met 5 mei 2019

Zomervakantie

13 juli tot en met 25 augustus 2019

Vrije dagen:
19 april

Goede Vrijdag

22 april

Tweede Paasdag

31 mei

Dag na Hemelvaart

10 juni

Tweede Pinksterdag

