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Nieuwe leerlingen
Afgelopen maand zijn er maar liefst 5 leerlingen ingestroomd. Dat zijn:

Tuur van den Heuvel 1A
Ise van den Heuvel 1A
Oona Pijnenburg 1A
Stef van Eeten 1A
Ivy Pijnenburg 1B
We wensen jullie een hele fijne tijd op onze basisschool!

Oproepen

Inschrijving nieuwe leerlingen voor het schooljaar 2017-2018
Wordt uw kind 4 jaar vóór of tijdens het schooljaar 2017-2018?
Dan ontvangen wij graag uw inschrijving via onze website www.bsdevest.nl
Door een tijdige inschrijving kunnen wij voor het komende schooljaar rekening houden met het aantal leerlingen in de groepen 1/2.
Aanmelding vindt plaats door op onze website het inschrijfformulier in te vullen en te verzenden.
Ga hiervoor naar de tab ‘School’ onderdeel ‘Aanname en inschrijving nieuwe leerlingen.’
U krijgt dan z.s.m. per mail onze ontvangstbevestiging toegestuurd.
Ongeveer 6 tot 8 weken voordat uw kind op onze school gaat instromen, ontvangt u een uitnodiging voor een intakegesprek, om
kennis te maken met onze school en om andere praktische zaken te regelen.

Talent gezocht!
Beste ouders en verzorgers,
Binnen onze school besteden wij aandacht aan meer- en hoogbegaafde leerlingen. Deze leerlingen werken aan diverse projecten
naast het reguliere programma. Wij zijn op zoek naar personen die een interesse, hobby, vaardigheid of beroep hebben die ze
willen ‘delen’ met deze kinderen en de school. Vaak zijn uw interesses voor u vanzelfsprekend, maar de kinderen van de
basisschool kunnen daar veel van leren.
Enkele voorbeelden:







u bent een verhalenverteller, kunt ton praten, toneelspelen of debatteren, etc.
u tekent (pen, potlood of houtskool), aquarelleert, ontwerpt stickers,
fotografeert of maakt eigen videoclips, strips of beeldverhalen, etc.
u bespeelt een instrument, kunt rappen of drummen, djembé, tappen, salsa,
percussie, breakdance of u schrijft zelf liedjes, etc.
u bent een echte natuurkenner, vlinderkenner of vogelspotter etc.
u bent vaardig op ICT gebied, zoals programmering, websites bouwen etc.
u kent een vreemde taal.
Maar er zijn natuurlijk nog veel meer en andere interessante vormen mogelijk
om bezig te zijn met talenten. Wij willen deze talenten graag verzamelen en
een beroep op uw talent willen doen.
Dit gaat om een aantal lessen per jaar (op basis van uw beschikbaarheid).
Aanmelding kan op de volgende manieren:

Stuur uw gegevens in een e-mail naar kschilders@kempenkind.nl
U kunt uw gegevens ook persoonlijk doorgeven op school bij Kim Schilders of bij uw eigen leerkracht.

Activiteiten komende maand
Ouderavonden n.a.v. eerste rapport:
Op maandag 20 en op dinsdag 21 februari zijn er voor de groepen 1 t/m 7 oudergesprekken n.a.v. het eerste rapport.
Samen met het rapport (7 februari) ontvangt u een brief waarop u kunt aangeven welke dag en tijd u het best uitkomt. Wij
verzoeken u om uw voorkeur t/m vrijdag 10 februari bij de leerkracht van uw kind aan te geven.
Uiteraard wordt er rekening gehouden met broertjes/ zusjes in een andere groep.
Als u niets laat horen, wordt u willekeurig ingedeeld.
We kunnen daarna geen tijden meer wijzigen.

Groep 7
De gemeentelijke voorleeskampioenschappen zijn op donderdag 9 februari aanstaande in zaal Den Tref in Hapert.
Onze school wordt vertegenwoordigd door Aniek van Dommelen uit groep 7.
Alle klasgenoten gaan mee en gaan haar natuurlijk flink aanmoedigen.
Aniek: heel veel succes gewenst!

Carnavalsviering op onze school

Vrijdagmorgen 24 februari vieren we met alle kinderen carnaval in
‘het Zottekot’ op basisschool De Vest.
Alle kinderen mogen verkleed naar school toe komen.
Iedereen begint in de eigen klas.
Na de pauze begint het gezamenlijke programma.

De leerlingen krijgen in de week voor carnaval een persoonlijke uitnodiging met een volledig programma van alle activiteiten.
In ieder geval hebben we de
“High Loon’s Got Talent Show ”
in het “Zottekot” (de speelzaal). Na de show kan er gehost worden en in de kleuterlokalen zijn ook activiteiten met een carnavalesk
tintje.

Er hoeft die dag geen fruit meegenomen te worden.
De carnavalsochtend eindigt om 12.00 uur.
Voor de kinderen van groep 1 t/m 4 begint dan de voorjaarsvakantie.
De kinderen van groep 5 t/m 8 gebruiken de lunch nog op school.
Om 13.30 uur begint ook voor hen de voorjaarsvakantie.

Wat is de ‘’High Loon’s Got Talent Show ” nou precies?
Alle kinderen die willen, kunnen zich alleen of als groep aanmelden voor de ‘High Loon’s Got Talent Show’.
Dit kan bij de eigen juf of meester voor vrijdag 10 februari.
In de week van 13 februari zijn er voorrondes in de klas. Deze zullen na schooltijd plaatsvinden.
Uit de aangemelde optredens wordt door de groepsleerkracht één artiest of artiestengroep uitgekozen die mag optreden in de “High
Loon’s Got Talent Show”.
De kinderen die ook zijn aangemeld maar helaas niet in aanmerking komen voor een finaleplaats kunnen na overleg met de
leerkracht optreden in de eigen groep.
We hopen op veel aanmeldingen!
Tip: Tolad organiseert tijdens carnaval een soortgelijke show waar kinderen zich voor kunnen aanmelden.
Werkgroep Carnaval:
Maddie Verhiel en Kees de Laat

Mededelingen partners Brede School - overig
NIEUWS VAN NUMMEREEN

Ook op de Clup doen we mee aan de Nationale Voorleesdagen. We maken zelf beestachtige boekenleggers en de kinderen mogen
voorlezen. Verder hebben we samen met de kinderen weer weekprogramma’s met activiteiten voor na schooltijd samengesteld. De
kinderen mogen hierover meebeslissen zodat zij het ook zeker leuk vinden. Weten wat we zoal gaan doen? Kom gerust een kijkje
nemen op de weekprogramma’s op de groep.
Sinds het nieuwe jaar heeft Nummereen een eigen Facebook pagina (www.facebook.com/nummereenkinderopvang).
Hierop posten we nieuwtjes, leuke weetjes, foto’s en veel meer. Volg ons om op de hoogte te blijven!

