Welkom!
Na de voorjaarsvakantie start Myrthe Plagmeijer in groep 4. We wensen
haar een gezellige en leerzame tijd toe op Esselyckerwoude.
Inschrijven nieuwe leerlingen
Wordt uw kind in 2016 of 2017 alweer 4 jaar? Dan ontvangen wij graag zo snel mogelijk
een aanmeldformulier en daarna een inschrijfformulier. U kunt deze formulieren
ophalen en inleveren bij José Lagendijk.
Foutje
Vorige week stond in de Esselyckerwijs een stukje over nieuwe stagiaires. Bij groep 5/6
stond vermeld dat juf Suzanne stage komt lopen. Een foutje, want dit moet zijn meester
Mathias.
Groep 5/6: werken aan Top-ondernemers
Een van de kaarten van het thema van Topondernemers gaat over
goede doelen. Romijn, Alycia, Mette en Mila zijn heel serieus met

deze kaart aan de slag gegaan. Ze hebben koekjes gebakken en

verkocht (die koekjes waren trouwens erg
lekker) en lege flessen opgehaald en
ingewisseld om zodoende geld in te zamelen

voor het door hun gekozen goede doel :

Unicef. Het resultaat van hun inspanningen

zit in het bakje met het blauwe deksel. Ze hebben hiermee € 71,00

opgehaald. Dat bedrag stort school op de rekening van Unicef.
Romijn, Alycia, Mette en Mila, goed gedaan hoor! Complimenten!

Groep 5/6: junior schrijfwedstrijd
Groep 5/ 6 doet dit jaar mee aan de Junior Schrijfwedstrijd! Dit is een schrijfwedstrijd
speciaal voor basisschoolleerlingen van Nederland, die wordt georganiseerd door Telekids
Boeken en Stichting Lezen & Schrijven. Wij vinden goed lezen en schrijven heel belangrijk
en willen er, door mee te doen aan deze
schrijfwedstrijd in de groep aandacht aan
besteden.

Hoe gaat de wedstrijd in zijn werk?
Drie bekende kinderboekenschrijvers hebben,
ieder voor een verschillende
leeftijdscategorie, een verhaal geschreven waarvan het einde nog ontbreekt. Vanaf 1
februari a.s. mogen de kinderen zelf een einde voor het verhaal bedenken en schrijven.
Voor de leeftijdscategorie van 6 t/m 9 jaar gaat het om een verhaal, geschreven door Paul
van Loon: ”Dolfje Weerwolfje en de verdwenen dierentuindieren”. De schrijfwedstrijd
begint op maandag 1 februari a.s. en eindigt op 18 maart 2016. Wij zullen klassikaal met de
schrijfwedstrijd aan de slag gaan!
De Auteurs & Jury
De jury van de schrijfwedstrijd bestaat uit zes personen: de drie kinderboekenschrijvers
Paul van Loon, Manon Sikkel en Vivian den Hollander en drie Bekende Nederlanders Ruben
Nicolai, Nicolette Kluijver en Guido Spek.
Op www.juniorschrijfwedstrijd.nl vind je meer informatie over de jury én ze geven een
paar leuke schrijftips!
Inspiratie
Om inspiratie op te doen krijgen alle leerlingen 10 e-Books van Telekids Boeken cadeau!
Wat moet u daarvoor doen?
1) Ga naar telekidsboeken.nl/schrijfwedstrijd
2) Vul de code JSW2016TK in en klik op ‘activeer code’
3) Vul de gevraagde gegevens in download direct de boeken!
4) NB: Er zit absoluut geen verdere verplichting aan.

Prijzen
Er zijn fantastische prijzen te winnen!
De hoofdprijs is een jaarabonnement op Telekids Boeken, een meet & greet met de coauteur (één van de drie schrijvers) én een Samsung Galaxy Tab E 9.6 tablet. Niet alleen de
winnaar maar ook iedereen in de klas van de winnaar krijgt deze tablet!
Meer weten?
Check www.juniorschrijfwedstrijd.nl of vraag de leerkracht om meer informatie.

Luizencontrole
Maandag 29 februari a.s. is er weer een luizencontrole. Liever geen mooie creaties in de
haren doen, want wij halen ze er uit om goed te kunnen controleren.
De ouderraad
Vakantie Bijbelweek in de voorjaarsvakantie
De kerken van Woubrugge organiseren op dinsdag 23 februari en op woensdag
24 februari a.s. weer de Vakantie Bijbelweek. Alle kinderen van de basisschool
zijn vanaf 10:00 uur tot 12:30 uur van harte welkom in gebouw Immanuel naast
de dorpskerk. Het thema is: “Bouwplaats”. Knutselen, zingen, poppenspel,
bouwen aan een huis en nog veel meer!
Belangrijke data voor de komende tijd
18 februari ‘16
Groep 4: tafeltoets tafels 2, 3, 5 en 10
22 februari ‘16
Start voorjaarsvakantie (tot en met 26 februari 2016)
29 februari ‘16
Luizencontrole
Bijlagen
 Digitale nieuwsbrief De tafel van vier (Sopora).
 Flyer Reshare kledinginzameling 8 maart 2016
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