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VOORJAARSVAKANTIE
Volgende week is het voorjaarsvakantie. Dan is de school
een weekje dicht na een zeer hectische periode. Iedereen
heeft er wel op de een of andere manier mee te maken
gehad. Groepen thuis, doordat er teveel besmettingen in
de groep waren, kinderen thuis,
doordat zij zelf ziek waren,
kinderen thuis, doordat er geen
vervanging was. En toch heeft u
het allemaal gered. Ook wij
hebben ons uiterstet best gedaan
om het allemaal goed te regelen.
Daarom is de vakantie een zeer
welverdiende vakantie. Wij gaan
ervan genieten en zien elkaar weer op maandag 7 maart
aanstaande.
VAN SKA
De Draakjes Nieuws: De komende tijd gaan we het hebben
over het thema “Dit ben ik”. In dit thema gaan we samen
met de kinderen heel goed kijken naar onszelf. We kijken
naar ons gezicht en uit welke onderdelen ons gezicht
bestaat. En wat kun je met je ogen doen of met je mond.
We gaan verschillende dingen ruiken en voelen, tanden
poetsen en ons gezicht schoonmaken na het fruit eten.
Daarnaast leren we verschillende gezichtsuitdrukkingen te
maken en te herkennen bij elkaar. We kijken boos, blij,
verdrietig en verbaasd.

BSO Nieuws: Maandag 28 februari start de
voorjaarsvakantie! Wij gaan lekker relaxen met het
programma van de Ontstress Express. Alle soorten
ontspanning passeren de revue. We maken stress ballen en
ontspannende gezichtmaskers! We maken er een gezeliige
week van!
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STEDELIJKE OPEN OCHTEND
18 maart is het weer zover: een stedelijke open ochtend
van bijna alle basisscholen in Amersfoort. Natuurlijk zijn
ook wij van de partij. Belangstellende ouder(s)/verzorger(s)
zijn welkom om een kijkje te komen nemen op misschien
wel de toekomstige basisschool van hun kind(eren). Geeft u
het door aan uw omgeving?

ABC- KATTENBROEK
Ook tijdens de vakantie zijn er nog mogelijkheden om
gebruik te maken van het aanbod van ABC-Kattenbroek.
Kijk voor meer informatie op de website. Kom ook eens
naar de Kinderhuiskamer of naar de beweegpleinen. Het
wordt mooi weer!

AGENDA
Februari 2022
ma. 28 – vr. 4

voorjaarsvakantie

Maart 2022
Ma. 7 – vr. 18
wo.
09
vr.
18

Spreekweken
open ochtend nieuwe ouders
stedelijke open ochtend
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