
OBS De Snip

NIEUWSBRIEF 12
16 februari 2023

Vervanging
De afgelopen twee weken hebben we 2 dagen vervanging kunnen regelen.

De schoolbel luidt: de school is open om 08.20u
Iedere ochtend starten we met ons team met een briefing van 08.05u tot 08.15u. Wij vinden het
belangrijk alle kinderen te zien wanneer zij de klas in komen. Daarom willen wij u vragen om uw
kind(eren) echt om 08.20u (pas) de school in te laten. Vanaf maandag 20 februari zullen we iedere
ochtend om 08.20u de schoolbel luiden. Dit is het teken voor alle kinderen dat de school open is. In
iedere groep is er een inloop met activiteiten voor de kinderen. Om 08.30u zullen we nogmaals de
schoolbel luiden. Dit betekent dat we met de les gaan beginnen in de groepen.

De leerlingenraad doet voorstel op de studiedag
Zoals u in de vorige nieuwsbrief hee� kunnen lezen, zijn we op school druk bezig om in
samenspraak met alle leerlingen goede schoolafspraken te maken over hoe we met elkaar omgaan
en hoe we ons gedragen op De Snip. Vanuit de leerlingenraad worden vraagstukken meegenomen
naar de groepen, waar in klassenvergaderingen weer input wordt gegeven. Een volgende stap is de
presentatie van deze afspraken aan het team van De Snip. De leerlingen van de leerlingenraad
hebben daarom deze week een brief mee naar huis gekregen met de vraag of zij op de studiedag
van 24 februari een presentatie willen geven aan alle juffen en meesters.

Tennisclinic op De Snip
Het trainersteam van T.C. Winkel/Niedorp komt in maart een tennisclinic geven op De Snip (na
schooltijd). In de bijlage ziet u hoe u uw kind(eren) hiervoor kan opgeven.



Interactief theater over de recycle machine voor groep 1 t/m 3
In de onderbouw werken we deze periode vanuit het thema ʻuitvindingen .̓ Afgelopen woensdag
was er een theatervoorstelling over de recycle machine.

Bijlagen
Bij deze nieuwsbrief vindt u twee bijlagen:

- Tennisclinic in Sportzaal De Snip: gee� u uw kind ook op?
- Het Jungle festijn in de voorjaarsvakantie vanuit Team Sportservice Noordkop

Belangrijke data
- 17 februari: Volgmap mee
- 20-23 februari: Volgmapgesprekken in alle groepen
- 22 februari: Leerlingenraad
- 24 februari: Studiedag; alle kinderen zijn vrij
- 25 februari - 5 maart: Voorjaarsvakantie

De volgende nieuwsbrief ontvangt u op donderdag 9 maart 2023.

Met vriendelijke groet,

Kim Monen-Snelders


