Donderdag 6 februari 2020

Klimophetnieuws

Data om te onthouden
14 t/m 24 februari
krokusvakantie

Deze week:
Vrijdag 7 februari Warmetruiendag
Krokusvakantie van vrijdag 14 tot en met maandag 24 februari
Elcke Mols genomineerd voor sporttalent
Kinderkunstdagen bij Pier K
Extra kleding voor ongelukjes
Meubilair én gevonden fiets
Vrijdag 7 februari Warmetruiendag
Morgen, vrijdag 7 februari, is het Warmetruiendag.
Verwarm jezelf, niet de wereld; met dit motto
melden elk jaar weer honderdduizenden Nederlanders
zich actief aan voor Warmetruiendag.
Wij doen daar ook graag aan mee. We zetten de
verwarming morgen een graadje lager en vragen
iedereen om met een warme trui naar school te komen.
Al meer dan 280.000 deelnemers hebben zich
opgegeven voor Warmetruiendag. Meer informatie
vindt u op https://www.warmetruiendag.nl/

Krokusvakantie van vrijdag 14 tot en met maandag 24 februari
Volgende week donderdagmiddag begint voor alle leerlingen de krokusvakantie. Deze
duurt tot en met maandag 24 februari.
De vakantie begint al op vrijdag de 14e omdat wij als team die dag een dag Kanjertraining
hebben. Dit is de vijfde Kanjertraining die wij krijgen. Hierna zijn wij een echte
Kanjerschool.
Op maandag 24 februari hebben wij een werkdag zonder leerlingen. Deze dag gebruiken
wij om alle citotoetsen te analyseren en met elkaar te bespreken. Met behulp van de
resultaten kijken wij naar de kwaliteit van ons onderwijs en denken wij na over waar wij
ons onderwijs nog verder kunnen versterken.

Elcke Mols genomineerd voor sporttalent van het jaar
Elcke Mols uit groep 7A is genomineerd voor sporttalent van het jaar in
de gemeente Haarlemmermeer. Als U dit leuk vindt kun u vanaf 6
februari op haar stemmen.
Van 6 tot en met 16 februari kunt u uw stem uitbrengen. In elke
categorie moet u 3 kandidaten kiezen. Uit elke top 3 kiest de deskundige
jury vervolgens wie de topsporter, het sporttalent en het sportteam van
2019 zijn. Per e-mailadres mag u maximaal 1 keer stemmen. Wie stemt
maakt kans op vrijkaarten voor een Haarlemmermeers zwembad naar
keuze. Vanaf 6 februari kunt u onderstaande link gebruiken naar het
stemformulier.
De informatie van alle sporttoppers staat op de topsport site van de Haarlemmermeer.
Het stemmen op Elcke kan via deze stem link.

“Tijdens het Sportpodium op 16 maart 2020 wordt bekend gemaakt wie topsporter,
sporttalent en sportteam van 2019 zijn. U bepaalt samen met een jury wie de sporthelden
van 2019 zijn!
Elcke Mols
Squashster van Meersquash. Elcke zit in de nationale selectie en heeft een internationaal
talentstatus van NOC*NSF. Ze staat in de top 10 van de wereld binnen haar
leeftijdscategorie. Elcke traint en speelt met oudere jongens en meisjes. Ook speelt ze 4 keer
per jaar een internationaal toernooi. Haar ultieme doel is zo jong mogelijk Nederlands
Kampioen worden bij de senioren.
Beste prestaties 2019:
§ 1e NK (2x), leeftijdscategorie onder 11 en leeftijdscategorie onder 13
§ Luxemburg Junior Open (2x)
§ 1e, leeftijdscategorie onder 11
§ 2e, leeftijdscategorie onder 13
§ 3e NK dames C
§ 2e SBN jeugdcompetitie ‘Meersquash’ jeugdteam in B-divisie
§ 3e DPD Dutch Junior Open “

De winter is in volle gang, maar toch staat de voorjaarsvakantie alweer voor de deur. En dat
betekent dat er weer kinderkunstdagen zijn bij Pier K.
Het thema deze voorjaarsvakantie is: Kamperen
We maken muziek rond het kampvuur. We tekenen en schilderen. We gaan tenten bouwen, doen
een theatertocht door het bos. En nog veel meer…. Drie fantastische dagen vol met creatieve
workshops. Doe je mee?
Lunchen doen we met z’n allen bij Pier K.
Pier K Hoofddorp
18, 19 en 20 februari 2020
10:00-16:00 uur
De kosten bedragen € 27,- per dag (inclusief lunch)
of € 73,- voor 3 dagen
Kijk op www.pier-k.nl voor het volledige programma en om in te schrijven.
Voor vragen, neem contact op met de Informatiebalie via
023 5669565
of via info@Pier-k.nl

Extra kleding voor “ongelukjes”
Op school hebben wij een
speciale (nieuwe) kast met daarin
kleding voor als kinderen
bijvoorbeeld een ongelukje
hebben gehad of een kleuter
buiten in de modder is gevallen
en ze hiervoor droge kleding
nodig hebben.
Deze kleding hebben wij onlangs
uitgezocht en aangevuld met
nieuwe kleding met de juiste
maten.
Graag een vriendelijk verzoek als
uw kind kleding van school aan
heeft (de eigen natte kleding zit
dan in een plastic zakje) deze kleding, gewassen, weer terug aan school te geven.
Op dit moment moeten wij te vaak nieuwe kleding aanschaffen, omdat geleende kleding
niet terug komt naar school. Vast bedankt!

Meubilair over én een gevonden fiets
In de aula staan enkele kasten en een bankje die wij over hebben. Als u interesse heeft in
een van de kasten of het bankje kunt u zich melden bij de directeur van de school.
Al enkele weken stond er een fiets buiten die wij naar binnen hebben gehaald. Kan de
eigenaar deze fiets voor de vakantie ophalen. De fiets staat ook in de aula.

