Nieuwsbrief 7
27 februari 2019

Beste kinderen, ouders en leerkrachten,

Voor u ligt al weer nieuwsbrief nummer 7.

Nog een paar dagen en dan begint de voorjaarsvakantie en barst het carnavalsfeest weer los.
Zo ook op onze school.
Vandaag is carnaval begonnen met de “Doe-Raar-Met-Je-Haar-dag” en vrijdag hebben we
de hele dag feest.

Na de vakantie starten we met een kort weekje, want op vrijdag
15 maart is de school dicht, vanwege de landelijke stakingsdag.
Noteert u dit in uw agenda.

Nog enkele belangrijke activiteiten die kort na de vakantie plaats gaan vinden:
•

Na de carnavalsvakantie starten we met ons twee jaarlijkse tevredenheidsonderzoek.
We gaan dan aan alle ouders, de kinderen van de groepen 6,7 en 8 en aan alle
leerkrachten vragen om een korte enquête in te vullen.
We willen namelijk van u weten wat we goed doen en wat beter kan.
Na de vakantie krijgt u hier meer informatie over.

•

Op woensdag 20 maart hebben we een sponsorloop.
Ook daar hoort u na de vakantie meer over.

•

Dinsdag 2 april: Buiten lesdag (bij mooi weer)

•

Woensdag 3 april: Grote Rekendag

Ik wens iedereen een hele fijne vakantie. Tot maandag 11 maart.
Meneer Leon

Carnavalsviering Aanstaande vrijdag
Hoeraaa!!!
De Doe-Raar-Met-Je-Haar-dag was een groot succes.
Wij zijn helemaal in de stemming, dus wordt het tijd voor het
échte carnavalsfeest.
Aanstaande vrijdag is het carnavalsviering bij ons op school en mogen de
kinderen de hele dag verkleed komen. We houden de gewone schooltijden aan.
Confetti, spuitbussen en plastic wapens laten we thuis.
Olympia’s got talent: ’s morgens is het talentenjacht op Olympia.
De kinderen die gewonnen hebben bij de voorrondes in de klas mogen hun talent nu showen
aan alle groepen en daarna gaan we verschillende spelletjes doen.
Hossen: ’s Middags is het feest voor alle kinderen van school. Eerst in de eigen klas en daarna
gaan we gezellig samen hossen in de grote hal. Wij hebben er al heel veel zin in, jullie toch ook?
Dank aan alle hulpouders!

Groep 3 t/m 8: gymspullen en afspraken
Wij vinden het belangrijk dat kinderen veilig en hygiënisch mee kunnen
doen aan de gymles.
We hebben hierover afspraken gemaakt, die we graag met u delen.
Zo weet u wat er van u verwacht wordt.
•

Van de kinderen wordt verwacht dat ze
gepaste sportkleding bij zich hebben:
een T-shirt, een broek tot aan de knie en
gymschoenen.

•

Kinderen gymmen zonder sieraden, dus het
zou fijn zijn als u ervoor zorgt dat uw kind op
de gym-dag geen sieraden aan heeft of ze
makkelijk af kan doen.

•

Daarnaast is het ook belangrijk dat kinderen
met langer haar tijdens de gymles hun
haar in een staart hebben.

Wij hopen dat deze afspraken duidelijk voor u zijn en dat u samen met ons voor de veiligheid
en hygiëne van uw kind wilt zorgen tijdens de gymlessen.

Wij feliciteren :

Kickboksen op dinsdagen na school
In de week na de carnavalsvakantie komt Deltalent weer in
de gymlessen van de groepen 7 en 8 om een nieuwe sport
te introduceren.
Deze keer is dat kickboksen.
Op diverse dinsdagen direct na school verzorgen zij daarna sporttrainingen voor de kinderen
van de groepen 6, 7 en 8 die zich daarvoor aanmelden.
De data zijn: 19 en 26 maart, 2, 9 en 16 april en 7 mei, steeds van 15:00 tot 16:15 uur. Breda Actief
zorgt samen met Deltalent dat het voor Olympia allemaal goed georganiseerd wordt.

Vrijwilligers gezocht
Voor onze Bieb Op School zoeken wij weer enkele enthousiaste
ouders, tantes of buren die onze kinderen graag helpen bij de uitleen
van boeken op Olympia.
Dus, ben je of ken je iemand die:
•

regelmatig eens op een woensdag– of vrijdagochtend kan helpen,

•

het leuk en belangrijk vindt dat kinderen veel lezen,

•

niet bang is voor werken met de computer,

•

de Nederlansde taal goed machtig is,

laat het dan weten! Bel of mail naar juf Marij van de administratie.
T 076-5418661; E marijke.tholhuijsen@inos.nl.
Zij kan je veel meer vertellen.

Als je kind verliefd is
Wie kent het gevoel niet?
Kriebels in je buik en alleen maar bij ‘die ander’ willen zijn.
Zucht, verliefd. Ook kinderen kunnen verliefd zijn.
En dat is voor ouders soms best vreemd.
Moet je deze gevoelens wel of niet serieus nemen? Hier wat tips en informatie over hoe
je verliefdheid bij je kind herkent en hoe je ermee kunt omgaan.
Lees verder: https://www.cjgbreda.nl/nieuws/als-je-kind-verliefd
CJG Breda
Wil je eens verder praten over dit onderwerp of heb je vragen over opvoeden?
Dan kun je terecht bij de School-CJG-er van CJG Breda. Op Olympia is dit: Gusta
Nijssen. E-mail: gusta.nijssen@cjgbreda.nl. Zij is hier meestal op dinsdagmiddag.
De School-CJG-er is er niet alleen voor vragen van ouders, jongeren en kinderen,
maar ook van leerkrachten, docenten, medewerkers kinderopvang, sporttrainers en
andere professionals en vrijwilligers die met kinderen en jongeren werken.
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