4 februari nr. 8
Voorwoord
Beste ouders/verzorgers,
We zijn alweer gestart aan de tweede helft van het schooljaar. Er wordt in de klassen hard gewerkt en er
gebeuren mooie dingen. Eén van die dingen is het project SAMEN. We organiseren dit in samenwerking met de
Regt. Misschien heeft u er al over gelezen in De Mooi Laarbeek Krant. De groepen gaan bijvoorbeeld spelletjes
doen bij de ouderen en afgelopen vrijdag was er een heuse dialect quiz. We zijn heel trots op deze
samenwerking en zien kinderen die heel betrokken zijn, wanneer ze spelletjes spelen met de ouderen.
Met vriendelijke groeten,
Team ’t Otterke

6 februari

Juf Petrie Jarig

15 februari

Studiedag - kinderen vrij

20 februari
21 februari

Koffieuurtje
Juf Milou Jarig

Even voorstellen!
Hallo allemaal,
Mijn naam is Jordy van den Eijnden, ik ben 18 jaar en woon in Lieshout.
Ik zit op het Roc Ter Aa in Helmond en volg de opleiding onderwijsassistent.
Mijn hobby's zijn voetballen en gamen. En ik houd ervan om in het weekend naar mijn
vriendin te gaan.
De rest van het schooljaar loop ik stage in groep 7. Donderdag en vrijdag zijn mijn stagedagen.
Maar deze week ben ik er heel de week!
Groetjes, Jordy van den Eijnden

Informatieavond
Op dinsdag 19 maart organiseren we een informatieavond van 19.00 uur tot 20.30 uur voor alle ouders waarvan
de kinderen het volgend schooljaar 4 jaar worden. We vertellen op deze avond hoe een dag in de kleutergroep
er uit ziet. Ook lichten we toe hoe de daltonkernwaarden verweven zitten in ons aanbod en de manier waarop
de kleuters op onze school leren. Mocht één van uw kinderen het volgend schooljaar 4 worden, dan bent u van
natuurlijk van harte welkom. We willen ook iedereen vragen om andere ouders in uw omgeving uit te nodigen,
zodat zij ook de kans krijgen om onze school te leren kennen. We zouden het fijn vinden als u zich hiervoor aan
wil melden, zodat we weten hoeveel mensen we kunnen verwachten. Dit kan door een mail te sturen naar:
otterke@eenbes.nl
Naast de informatieavond nodigen wij de ouders van de 3-jarigen ook graag samen met hun kind uit om op
woensdag 13 maart bij ons te komen spelen van 11.00 uur tot 12.00 uur! Ook hiervoor willen we u vragen om u
aan te melden via de mail.
Op zondag 24 maart van 10.00 uur tot 12.00 uur houden we onze jaarlijkse open dag. Natuurlijk zijn niet alleen
de ouders van 3-jarigen samen met hun kind(eren) welkom, maar stellen we onze school ook open voor andere
belangstellenden. De kinderen kunnen aan de hand van een leuke speurtocht onze school verkennen.
Zet deze data alvast in jullie agenda en zegt ‘t voort! Mocht u zich alvast aan willen melden voor de
informatieavond of de peuterspeelochtend dan kan dat door een mail te sturen naar: otterke@eenbes.nl

Schoolgesprek
Beste ouders,
Met ingang van dit schooljaar worden de afspraken voor de rapportgesprekken via www.schoolgesprek.nl
gepland.
Woensdag 13 februari wordt schoolgesprek opengezet voor inschrijving zodat u een datum kunt plannen.
Dinsdag 26 februari krijgen alle kinderen het rapport mee naar huis en van 27 februari t/m 22 maart zullen de
gesprekken plaatsvinden.
U ontvangt nog een mail waarin informatie staat hoe u www.schoolgesprek.nl kunt gebruiken.
Mochten er nog vragen zijn dan kunt u altijd bij de leerkracht terecht.
Met vriendelijke groeten,
team ‘t Otterke

Carnaval
Beste ouders,
De voorbereidingen voor carnaval zijn alweer in volle gang. De carnavalsviering van de groepen 1/2 is op
donderdagmiddag 28 februari, voor de groepen 3 t/m 8 op vrijdagochtend 1 maart. Het thema van dit jaar is
‘Beestenboel’. Het zou dus extra leuk zijn als je dit jaar als dier verkleed komt! We starten de middag/dag met
een optocht. U bent van harte welkom om de optocht te komen bekijken. Dit jaar zouden we met groep 3 t/m 8
graag een extra groot rondje maken om de Regt, echter hebben we daarvoor een draadloze box nodig die veel
geluid kan maken. Wie kan ons hierbij helpen??
Ook hebben we natuurlijk een prins en prinses op ‘t Otterke. Wie dat is zal op woensdag 20 februari bekend
gemaakt worden. Spannend! En voor nu: Alaaf!
Hieronder volgt een speciaal bericht!

Alaaf ouders/verzorgers,
De prins en prinses hebben een speciale week voor iedereen bedacht met leuke activiteiten om op te warmen
voor de carnavalsviering op school.
Deze dagen zijn als volgt:
Maandag: slaapdag dat betekent dat je je pyjama aan doet en je knuffel mee naar school neemt.
Dinsdag: leerzame buitenspeeldag dat betekent dat je veel naar buiten gaat om les te krijgen.
Woensdag: sportdag dat betekent dat je tijdens de lessen veel gaat bewegen.
Donderdag: gekke harendag dat betekent dat je met gekke haren naar school komt.
Vrijdag: carnaval voor het geval je het nog niet wist, bij carnaval mag je je verkleden.
Met vriendelijke groet,
Prins en Prinses & de raad van de elfjes.
Wie wij zijn? Dat wordt bekend gemaakt op woensdag 20 februari om 11.45 uur in de speelzaal.

Teken of knutsel iets carnavallesks en maak kans op prijs.
Wij, de jeugdcommissie van de Teugelders van Ganzendonck, hebben een idee voor alle kinderen van alle
basisscholen in Beek en Donk.
Alle kinderen uit alle groepen mogen iets carnavallesks maken.
Het formaat mag ongeveer A4 zijn (dus een velletje papier uit de printer). Als je iets knutselt is dat ook leuk en
mag het ongeveer 20 bij 30 cm zijn.
Hiervoor hebben jullie de tijd tot donderdag 21 februari, want dan komen wij al jullie knutselwerkjes ophalen en
gaan we kijken wie er prijs heeft.
Onderbouw en bovenbouw bekijken we apart.
We hebben 3 prijzen (1ste, 2e en 3e) en voor de bovenbouw hebben we nog een extra prijs. De winnaars mogen,
samen met een vriend/vriendin, in de optocht in Beek en Donk mee op de boot van de jeugdprins.
De prijzen worden op zaterdagavond om 19.30 uur uitgereikt in onze feesttent, achter café Thuis. Als je niet
aanwezig bent, gaat de prijs naar een ander.
Natuurlijk kun je bij vragen altijd mailen naar infojeugdteugelders@gmail.com
Als laatste het belangrijkste;
Vergeet niet je naam en groep op je knutselwerk te zetten!!
Het knutselwerk kan worden ingeleverd op het kantoortje van meneer Barry en juf Angelique.
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