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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sponsorloop KWF
Afgelopen woensdag (12 januari) vrijdag (14 januari) hebben in totaal 100 kinderen, uit alle
groepen, meegedaan aan de sponsorloop voor het KWF. Dit werd georganiseerd door een
aantal leerlingen uit groep 5 en 6. Ze kregen de opdracht om geld in te zamelen voor een
goed doel. Deze kinderen hebben zich verdiept in verschillende goede doelen en hebben een
weloverwogen keuze gemaakt. Dit is het KWF geworden en hebben ze de sponsorloop
bedacht en georganiseerd. Dit hebben ze super goed gedaan!
Tijdens de sponsorloop straalden alle kinderen van de energie: de meeste kinderen gingen
met rood en bezweet hoofd de klas weer in. Wat een enthousiasme! Ze hebben zichzelf
overtroffen in het aantal gerende rondjes. Uiteraard stond er ook wat ranja en koekjes klaar
om "bij te tanken".
Voor alle ouder(s)/verzorger(s) van de kind(eren) die mee deden: via Parro heeft u ook al
kunnen vernemen hoe het geld ingezameld wordt, maar even ter herinnering. U kunt het
geld inleveren bij de eigen leerkracht of bij juf Rowena. Dit kan nog tot en met woensdag 19
januari, want hopelijk kunnen we alle ouders dan vrijdag 21 januari informeren wat de totale
donatie is geworden voor het KWF.
Voor zowel de kinderen van de organisatie, de kinderen die de benen onder hun lijf hebben
gerend én alle donateurs: hartstikke bedankt voor jullie inzet!
Groep 7
De datums van de rapporten en de voortgangsgesprekken van groep 7 gaan in overleg met
Rick. Dit gaat niet plaats vinden op de datums die in de schoolagenda staan, dit omdat Rick
volgende week vrijdag 28 januari voor het laatst bij ons op Sport IKC Het Startblok is.
Nieuwe leerlingen
De volgende leerlingen zijn bij ons gestart:
1/2D Lars
1/2D Lily
Wij wensen jullie een fijne tijd op Sport IKC Het Startblok!

Agenda
Vanaf Maandag 24 januari
Vrijdag
28 januari
Maandag
31 januari
Vrijdag
11 februari
Maandag
14 februari
Dinsdag
15 februari
Donderdag 17 februari
Vrijdag
18 februari
Maandag
21 februari

Prikbord

CITO groep 1 t/m7
Rapport groep 7
Start adviesgesprekken groep 8
Rapport groep 1/2 en 8
Start voorgangsgesprekken groep 1/2
Warme truien dag
Nieuwsbrief 4
Rapport groep 3 t/m 6
Start voortgangsgesprekken 3 t/m 6

