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Belangrijke data

Nieuwe collega’s
In groep 6A is Rianne gestart als leerkracht op maandag, dinsdag en woensdag.

27 februari
19.00 uur
MR-vergadering

Zij vervangt Elske die per 8 maart met zwangerschapsverlof gaat!
Nikita is inmiddels weer terug, samen met Rianne werkt zij in groep 4A.
Ook Annemiek in groep 1/2B gaat al bijna met verlof, zij werkt tot en met 21

28 februari
Laatste ochtend Marije

maart. Mare Welkers (woensdag, donderdag en vrijdag) en Eline Geus (maandag
en dinsdag) gaan haar vervangen tot aan de zomervakantie.
We hebben nu alle zwangerschapsverloven vervangen en kunnen we het

1 maart
8.30 uur
OR-vergadering

schooljaar vervolgen!
Helaas gaat Marije ons verlaten. Zij gaat na de voorjaarsvakantie fulltime aan
het werk op een Montessorischool in Purmerend, waar zij al drie dagen

6 t/m 10 maart
Rapportgesprekken
Groep 6A

werkzaam is.
Dinsdagochtend 28 februari neemt Marije afscheid van de kinderen en ouders in
groep 3B. Minke gaat na de voorjaarsvakantie fulltime werken en is dus ook op
vrijdag de juf van groep 3B.

8 maart
Studiedag,
alle kinderen vrij!

We gaan Marije missen en wensen haar heel veel werkplezier in Purmerend!
Op dit moment staat Laura nog 5 ochtenden per week voor groep 6B, gelukkig is
ook hier de zoektocht naar een nieuwe collega bijna afgerond. Daar horen de

10 maart
Groepen 1,2 en 3 naar
het Teddy-Bear
Ziekenhuis

ouders van groep 6B snel meer over!
Binnenkort staat Laura weer iedere ochtend bij de voordeur om u welkom te
heten.

NSA
13 t/m 17 maart
Rapportgesprekken
Groepen 3 t/m 7

Het nieuwe blok met NSA-activiteiten start al snel, in de week van 13 maart. De
inschrijvingen starten op 27 februari, hiervoor ontvangt u direct na de
voorjaarsvakantie een mail met daarin het programma en aanbod.
Partou heeft vanaf dit blok de organisatie van de NSA heeft overgenomen.

15 maart
Uitreiking
Letterdiploma
groepen 3

Hiervoor is uitgebreid overleg en overdracht geweest met de NSA-commissie.
Deze commissie bestaat volledig uit ouders en is op initiatief van deze ouders
een aantal jaar geleden opgericht.
We zijn heel dankbaar voor deze organisatie en inzet, het was een enorme klus
om een aantal keer per schooljaar een leuk aanbod samen te stellen maar ook
iedereen te kunnen en mogen plaatsen én de financiën rond te krijgen!
Heel veel dank hiervoor, we zetten de NSA-commissie op een later moment in
het welverdiende zonnetje.
De nieuwe organisatie van de NSA is bereikbaar op onderstaand emailadres:
partou.nsadekleinekapitein@gmail.com
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Hoera!
Wij feliciteren de
volgende kinderen met
hun verjaardag en
wensen ze een gezellige

Huisvesting

dag toe!

Tijdens de ouderavond op 9 februari was de hal van school goed gevuld, fijn zo’n
grote opkomst! U heeft inmiddels een verslag van deze avond en een brief van de
bestuurder hierover gekregen.
Wij zijn erg blij dat er duidelijkheid is over de definitieve plek en huisvesting van
de Kleine Kapitein en verheugen ons op de bouw en verhuizing. We gaan in de

Februari
18: Camila (8)

toekomst vast vragen of er ouders zijn die met ons mee willen denken en

20: Jascha (7)

ontwerpen. We kunnen de “alles-in-1-school” neerzetten zoals wij die samen met

24: Matteo (6B)

Partou voor ogen hebben.
Voor meer informatie over het gebied en de ontwikkelingen kijkt u op
www.cruquius.nl

26: Khadija (6A)
26: Tristan (4A)
27: Phileine (1/2A)

Rapporten
Op vrijdag 10 maart geven de leerkrachten van de groepen 3 t/m 8 de rapporten
mee aan de ouders. In de week daarna, 13 t/m 17 maart zijn de 10-minutengesprekken. U kunt hiervoor intekenen op de lijsten naast de deur van de klas. De
ouders en kinderen van groep 8 voeren hierover geen gesprek meer.

Maart
3: Felix (5B)
4: Emanuella (7)

Voor groep 6A volgen we een ander tijdpad, zodat Elske dit kan afronden voordat
zij met verlof gaat. De ouders van groep 6A krijgen op woensdag 1 maart het
rapport mee en voeren de rapportgesprekken in de week daarna.

Komende maanden
Thema ziekenhuis in de groepen 1,2 en 3
Deze weken werken de groepen 1,2 en 3 over het thema “ziek zijn/het
ziekenhuis”. Hier hoort een bezoek aan een echt ziekenhuis bij, op 10 maart gaan

9: Alfio (6A)
11: Floris (1/2B)
12: Luce (6B)
12: Jason (4B)
13: Soumia (6B)
13: Rayan (4B)

de groepen naar het AMC om een bezoek te brengen aan het “Teddy Bear

13: Suwar (7)

Hospital”. Daar mag je knuffel worden onderzocht en behandeld door een echte

16: Salma (1/2A)

dokter en leren de kinderen alles over het ziekenhuis.

24: Diego (3A)

Schoolthema, “het heelal”

24: Kurbel (1/2B)

Op 22 maart openen we feestelijk het schoolthema, op 12 april sluiten we deze

25: Max (6B)

weer af. Tijdens dit schoolthema zal er in de gymzaal een mobiel planetarium

25: Tessa (4B)

worden opgebouwd waar alle kinderen les in krijgen. Daarnaast zijn we natuurlijk
blij met allerlei materiaal en suggesties over het thema “het heelal”!

27: Willem (6A)
27: Noah (3B)

GKD
De commissie is al bezig met de voorbereidingen, we organiseren de Grote
Kapiteinen Dag dit jaar samen met de Koningsspelen op vrijdag 21 april. Dat
maakt de dag extra feestelijk! Binnenkort zal de commissie u benaderen, zoveel
mogelijk workshops worden namelijk door ouders gegeven!

Museumjaar blok 2
Het eerste bezoek van blok 2 is al voorbij, de groepen 4 zijn naar het van Gogh

27: Nisrin (6B)
28: Safae (1/2B)
28: Jazz (3A)
29: Imran (5A)
30: Diya (6B)
30: Mass (4A)

museum geweest. U kunt op de glazen wand in de hal zien wat ze ervan vonden,
het gemiddelde cijfer is héél hoog!
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