

Nieuwsbrief 14
Belangrijke data:
● t/m 30 maart
● dinsdag 2 april
● vrijdagmiddag 5 april
●
● dinsdag 9 april
● dinsdagmiddag 9 april
●
● vrijdag 12 april

Kohnstammwinkel open
Buitenspeeldag
Studiemiddag (alle leerlingen om 12.00
uur vrij)
Groep 3: knutselen in het Gasthuis
Groep 1, 2 om 12.00 uur vrij
(studiemiddag leerkrachten groep 1 en 2)
Koningsspelen

Nieuws uit de leerlingenraad
Alle leerlingen van de leerlingenraad kunnen op zoek gaan naar een
afvalbak voor GFT afval in de hal. Dat ziet er netter uit dan een open
bak in de hal. we hadden graag veel meer willen doen, maar het jaar
gaat zo snel en we vergeten ook wel eens wat! Er is een mooie
ideeënbus gemaakt. Maar veel leerlingen weten niet dat deze er is en
waarvoor je de bus kunt gebruiken. We hebben veel gehoord over
Schotland, waarover meester Wim vertelde na zijn studiereis: daar
kunnen wij wel een voorbeeld aannemen.
Isis en Jett
Studiemiddag team
Op vrijdag 5 april buigt het team zich weer over de schoolontwikkelingen
voor de komende 4 jaren. We zullen deze middag de bouwstenen leggen
betreffende de schoolontwikkeling. We zullen u in hoofdlijnen in een
volgende nieuwsbrief hierover informeren.
Studiemiddag leerlijnen jonge kind (groep 1 en 2)
Vanwege een studiemiddag over “Leerlijnen voor jonge kinderen” zijn de
leerlingen van groep 1 en 2 op dinsdagmiddag 9 april vrij. U kon dit op de
kalender lezen, maar we willen u op deze wijze nogmaals informeren.
In de krant
Na het Tiny Forest stond de Kohnstammschool deze week wederom in de PZC met de
opening van de Kohnstammwinkel. We stoppen er nu even met de externe publiciteit en
hopen dat de winkel een mooie ervaring is voor alle leerlingen, ouders en collega’s!!
De school is lenteklaar, maar…….
We hebben al enige weken hout liggen om bij het speelgedeelte in de
houtsnippers te plaatsen en bij de ingang van school te vervangen. We
zouden het erg fijn vinden als er handige (groot)ouders zijn die even
kunnen en willen helpen met het plaatsen en vervangen van de bielzen.
De houtsnippers zijn inmiddels aangevuld tot een mooie dikke laag en we
willen het graag helemaal in orde maken. Wie heeft er tijd om even bij te
springen. Neem hiervoor contact op met meester Wim.

Help, help, help!!
We zoeken ouders die lid willen worden van de ouderraad. Het is verdomde
jammer, maar met het huidige aantal leden kunnen niet alle wensen worden
uitgevoerd en gaan er geplande activiteiten niet door. Ik hoop dat deze
tweede oproep ouders van de Kohnstammschool toch in beweging brengt en
dat er animo is ook een bijdrage te leveren in het belang van alle leerlingen.
Gezien de enorme steun afgelopen weken, ga ik hier ook vanuit.
Koningsspelen
Zoals jullie al hebben kunnen lezen in de vorige nieuwsbrief gaan we
weer een gezellige en sportieve dag maken van de Koningsspelen.
Dit kunnen we niet zonder uw hulp!!!
We zoeken nog ouders, verzorgers en/of opa’s en oma’s voor het
begeleiden van groepjes kinderen tijdens het spel/sport circuit.
We hebben nog hulp nodig voor de morgen en voor de middag!
Graag z.s.m. opgeven bij Juf Joke (j.cornelisse@alberoscholen.nl).
Voor info kunt u natuurlijk ook bij mij terecht.
De winkel
De winkel is een succes, maar er zitten toch een paar schoonheidsfoutjes in de
organisatie. Het unieke van de winkel en het niet kunnen terugvallen op eerdere
leerpunten, de tijdsdruk van briefjes meegeven, het onderling wisselen en niet op de lijst
aangeven en het jammer genoeg niet digitaal kunnen en mogen (AVG) delen van de
overzichtslijsten. Excuses voor hetgeen niet vloeiend en vlekkeloos verliep. Maar zeker
ook een grote ‘BEDANKT’ voor alle hulp, medewerking, getoond enthousiasme,
belangstelling, delen van informatie en kooplust die het geheel tot een succes maakt.
Zeker ook een woord van dank voor alle leerlingen die na schooltijd en op zaterdag in de
winkel wilden staan. De winkel is nog twee dagen open en u bent van harte welkom tot
zaterdag 14.00 uur. “Het vergeten kind” is ook blij met uw komst!
Ouders die kunnen en willen helpen, een kar hebben, willen die dit a.u.b. nog even
bevestigen: kohnstammschool@alberoscholen.nl
Afwezig
Beste kinderen en ouders van de Kohnstammschool,
Even een nieuwsbericht van juffrouw Ada.
Helaas moet ik jullie vertellen dat ik een poosje niet kan komen werken op school.
Ik ben ziek en ik kan weer beter worden, maar dan kan en mag ik een tijdje niet werken.
Eerst ga ik een aantal weken medicijnen krijgen en daarna misschien nog een operatie.
Daarvoor moet ik fit zijn en veel energie sparen, dus moet ik rustig aan doen.
Want ik wil natuurlijk graag beter worden en ga daar ook mijn best voor doen.
Ik hoef niet in mijn bed te liggen, dus misschien kom ik nog wel eens even langs op
school. Als je me ziet zal je zien dat ik een slangetje in mijn neus heb. Omdat ik niet
meer goed kan eten krijg ik vloeibare voeding door het slangetje. Je hoeft dus niet te
schrikken, want je weet nu waarvoor dat is.
Als je wilt weten hoe het met me gaat kan je dat aan je juf of meester vragen,want die
hou ik op de hoogte.
Hartelijke groet van juffrouw Ada.

