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Vervanging
De afgelopen 2 weken hebben we 9 dagen intern inval kunnen regelen. Daarnaast zijn er 5 groepen
1 of meerdere dagen thuis geweest en hebben de kinderen, al dan niet, met begeleiding
thuisonderwijs gevolgd.

Wij hopen dat de intense coronagolf op De Snip van de afgelopen weken het hoogtepunt inmiddels
hee� gehad en dat vanuit rust en stabiliteit alle groepen weer iedere dag naar school toe kunnen.

Auditbezoek
Op maandag 24 januari jl. hebben we op school bezoek gehad van het auditteam. Het auditteam is
een team bestaande uit collega directeuren en intern begeleiders, die een interne kwaliteitsmeting
uitvoeren op De Snip. Naast de klassenbezoeken hebben er ook gesprekken plaatsgevonden met
directie, IB, het team, ouders en leerlingen.

Uit het auditbezoek is gebleken dat de basis goed op orde is. De kwaliteitscyclus van De Snip staat
als een huis, er is goed zicht op de kinderen, de eindresultaten zijn goed op orde en er is een fijn en
veilig pedagogisch en didactisch klimaat. Komend jaar gaan we ons nog verder verdiepen in het
lerend spelen en spelend leren in groep 1 t/m 3 en gaan we schoolbreed aan de slag met de
themaʼs autonomie en zelfredzaamheid. We zijn zeer tevreden over de conclusies vanuit het
auditbezoek. Op de volgende MR vergadering zal het verslag ook inhoudelijk besproken worden.

Voorstelling: André het astronautje
Goed nieuws! De voorstelling van André het astronautje zal a.s. maandag 14 februari worden
opgevoerd op De Snip door Klein Amsterdam producties.
Deze voorstelling gaat over een kleine jongen die vanachter zijn computer vragen onderzoekt:
ʻHoe word je een goede astronaut? ,̓ ʻMoet je weten waar de planeten staan?,̓ En hoe kom je daar nu
eigenlijk in de ruimte?ʼ
Uiteindelijk reist hij met een zelfgebouwde raket naar de maan.
Een solovoorstelling met o.a. de stem van André Kuipers en ook muziek. Zo maken de kinderen kennis
met de ruimtevaart op een speelse manier.
Het is een theatrale vertaling van het boek Andre het astronautje.
De voorstelling zal opgevoerd worden in de gymzaal en wordt mogelijk gemaakt door 2
hulpouders. Wij gaan er met groep 1 t/m 3 vast van genieten, want het sluit zo goed aan bij het
thema ruimte waarover we nu twee weken werken.



Gastspreker over de ruimte in groep 1, 2 en 3
Vandaag is er een gastspreker op school, Paul Vethman, vader van Danique en Noëlle. Paul is
onderzoeker en ook hobbymatig sterrenkundige. Hij komt vandaag in de groepen 1/2 en in groep 3
vertellen over het thema de ruimte. Daarbij hee� hij een echte telescoop mee naar school en gee�
hij in iedere groep een presentatie.

Toneelvoorstelling Annaʼs oorlog voor groep 7 en 8
Op 9 maart zullen groep 7 en 8 een bezoek brengen aan de toneelvoorstelling Annaʼs oorlog in het
Dorpshuis in ʻt Veld. Op initiatief van het 4 mei comité hebben wij een uitnodiging mogen
ontvangen voor deze voorstelling.

Typetuin
Vanaf vrijdag 1 april start op De Snip de bredeschoolactiviteit ʻtypecursus bij de typetuin .̓ Hee� u
interesse in deze activiteit, dan vindt u in de bijlage een flyer met meer informatie. Het betre� een
typecursus voor kinderen uit groep 6, 7 en 8. De cursus vindt een aantal weken plaats op
vrijdagmiddag (start om 15.45u). Mocht u inschrijven voor 24 februari, dan krijgt u nog een
aantrekkelijke korting op de cursus.

Bijlagen
In de bijlage vindt u 2 flyers met informatie over:
- Flyer De Typetuin
- Flyer ʻbijeenkomst scheidingspleinʼ

Belangrijke data
- 10 februari: Gastspreker Paul Veltman groep 1, 2 en 3 over  de ruimte
- 11 februari: Volgmap mee
- 14 - 17 februari: Oudergesprekken
- 14 februari: Voorstelling gr. 1 t/m 3: André het astronautje
- 18 februari: Studiedag; alle kinderen zijn vrij
- 19 -27 februari: Voorjaarsvakantie
- 9 maart: Toneelvoorstelling groep 7 en 8 …
- 11 maart: Studiedag; alle kinderen zijn vrij
- 1 april: Start typetuin op De Snip

De volgende nieuwsbrief ontvangt u op 3 maart.

Met vriendelijke groet,

Kim Monen-Snelders


