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Verjaardagen:
Ymke (gr 7-8), Hugo (gr 5-6), Ruben (gr 5-6), Femke (gr 3-4),
Nico (gr 3-4) en Nillis (gr 1-2), fijne verjaardag!
Voorjaarsvakantie
Alle leerlingen hebben vrij van maandag 12 februari t/m vrijdag 16 februari.
Rapport
Op vrijdag 23 februari krijgen de kinderen de rapporten mee naar huis.
Kinderuniversiteit van Tilburg University Elk schooljaar organiseert de Kinderuniversiteit
een aantal colleges speciaal voor kinderen uit groep 6, 7 en 8 van de basisschool. Deze
gratis kindercolleges op de campus van Tilburg University laten nieuwsgierige en leergierige
kinderen kennis maken met wetenschap. De hoogleraren zijn inspirerende docenten die
alles over het collegeonderwerp af weten.
Jaarlijks bezoeken honderden kinderen
deze colleges die zeer enthousiast worden
ontvangen door zowel de kinderen, hun
ouders/begeleiders, de scholen en natuurlijk
door de hoogleraren. Het februaricollege
staat gepland op woensdagmiddag 21
februari. Professor (cross-culturele
psychologie) Fons van de Vijver neemt
de kinderen mee naar zijn onderzoeksgebied. De titel van het college is:
‘Waar wonen de slimste kinderen van de wereld?’.
Het belooft (weer) een heel leerzaam en leuk college te worden! Natuurlijk zijn
ouders/begeleiders ook van harte welkom.
Meer informatie over de Kinderuniversiteit en aanmelden voor een kindercollege:
www.tilburguniversity.edu/kinderuniversiteit
Team Kinderuniversiteit
In de aanloop naar carnaval
Nog een paar nachtjes slapen en dan is het CARNAVAL...
Om de kinderen al een beetje in de juiste sfeer te brengen hadden we deze week 4 dolle
dagen vooraf.
Maandag zijn we van start gegaan met lazy monday. De dag is op hier en daar een
snurkgeluidjes na heerlijk rustig verlopen.

Groep 7-8
Vervolgens de doldwaze blauwe dinsdag, (bijna) iedereen was in het blauw gekleed op
school!

Woensdag, was het gekke harendag!

Groep 5-6

En tot slot op donderdag de chique de friemel dag!

Groep 1-2
En morgen…., morgen viert de hele school carnaval!

Voor iedereen alvast een hele fijne voorjaarsvakantie!

