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Vervanging
De afgelopen twee weken hebben we 4 dagen vervanging kunnen regelen.

Save the date! Koningsspelen vrijdag 21 april
Hee� u vrijdag 21 april ook al gereserveerd in uw agenda? Op vrijdag 21 april zijn de Koningsspelen
en wij kunnen weer veel hulp van ouders gebruiken deze dag! Binnenkort ontvangt u meer
informatie over hoe u zich kunt opgeven.

Toestemmingen in Kwieb
Bij het nakijken in Kwieb blijkt dat nog niet iedereen de toestemmingen voor het beeldmateriaal
hee� ingevuld in Kwieb. Wellicht is dit u ontschoten. Wilt u alsnog de voorkeuren voor uw
kind(eren) invullen?

U vindt de toestemmingsvragen in Kwieb bij Uw profiel > Uw kinderen. U klikt vervolgens op het
kind, waardoor er extra opties verschijnen. Hier klikt u op Privacy. U kunt als ouder ten allen tijde
de toestemmingsvragen bekijken en aanpassen.

Alvast bedankt!

De leerlingenraad: afspraken op De Snip
Op de studiedag van vrijdag 24 februari hebben de leerlingen van de leerlingenraad een
presentatie gegeven aan het team van De Snip over de schoolbrede afspraken en de afspraken per
ruimte in de school. Op 15 maart staat de volgende leerlingenraad gepland. Dan maken we alle
afspraken definitief en zullen we deze zichtbaar in en om de school hangen. In iedere groep zullen
vanaf 15 maart lessen gegeven worden horend bij de schoolbrede afspraken en de afspraken per
ruimte. In deze lessen leren we hoe we op een fijne manier met elkaar omgaan en hoe we ons
gedragen in en om de school. Een belangrijke vaardigheid die in alle lessen terugkomt is hoe je
anderen kan aanspreken op een goede manier en hoe je op een goede manier kan reageren als je
aangesproken wordt.

Tennisclinic op De Snip: vernieuwde bijlage met wijzigingen
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.

Knikkerseizoen
Vanaf maandag 13 maart is het knikkerseizoen geopend. In de pauzes op school is er alle tijd en
ruimte om gezellig met elkaar te knikkeren.



Toernooien
De komende periode zijn er een aantal toernooien, te weten handbal, rugby, voetbal en
streetdance. Juf Michella brengt dit onder de aandacht bij de kinderen in de gymles en ook de
groepsleerkracht van uw kind benoemt het in de groep. Morgen zullen de kinderen een
inschrijfformulier mee krijgen voor het handbaltoernooi. U kunt uw kind dan opgeven door het
strookje in te vullen en weer mee naar school te geven. Voor het opgeven voor streetdance, rugby
en voetbal is er geen strookje. Uw kind kan zich hiervoor gewoon aanmelden bij de leerkracht. We
zijn wat laat met aanmelden, dus graag uiterlijk dinsdag 14 maart laten weten of uw kind wilt
deelnemen aan 1 of meerdere toernooien. In de bijlage vindt u van ieder toernooi extra uitleg.

Bijlagen
Bij deze nieuwsbrief vindt u een bijlage over de tennisclinic, een link vanuit schoolmaatschappelijk
werk en extra informatie over alle sporttoernooien:

- Tennisclinic in Sportzaal De Snip: gee� u uw kind ook op?
- https://www.unieksporten.nl/actueel/nieuws/13744/special-gym-regio-wieringermeer-en-

omstreken-hee�-plek-voor-nieuwe-kinderen
- Sporttoernooien: handbal, rugby, voetbal en streetdance.

Belangrijke data
- 9 maart Start typetuin lessen
- 13 maart Ondersteuningsteam
- 13 maart MR
- 15 maart Sniptheater 1/2b
- 15 maart Techniekbattle flexgroep
- 15 maart Leerlingenraad
- 16 maart OR
- 22 maart Studiedag; alle kinderen zijn vrij
- 24 maart Paascircuit
- 27 maart Theoretisch verkeersexamen groep 7

De volgende nieuwsbrief ontvangt u op donderdag 23 maart 2023.

Met vriendelijke groet,

Kim Monen-Snelders
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