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Cultuur
De onderbouwgroepen krijgen deze weken bezoek! In de groepen 1/2 komt de wonderfotograaf langs. Deze goochelt met kleuren en licht en legt alles vast met zijn fototoestel. In de groepen 3 en 4 komt een heuse verhalenverteller met een hoge hoed!
Uit deze hoed tovert hij allemaal prachtige verhalen waarin de meest wonderlijke en
verrassende dingen gebeuren. Groep 5 en 6 krijgen een heuse voorstelling op school
en groep 7 en 8 gaan naar een voorstelling toe van de enige echte Marinierskapel!
Reuze gezellig al die spectaculaire activiteiten met een cultureel tintje op school!
Carnaval
Wat ook spectaculair wordt is Carnaval. Vrijdag 9 februari vieren wij dit feest met
z’n allen op de Christophoor. Alle kinderen mogen verkleed komen. Om deze dag
echt ‘te gek’ te maken vinden er ‘s middags in iedere klas activiteiten plaats. De kinderen kunnen bijvoorbeeld koekhappen, karaoke zingen, dansen, schminken enz.
We sluiten deze ‘knotsgekke dag’ af met iets lekkers in de klas. Alaaf!
Schaatsen
Vorige week is de bovenbouw gaan schaatsen op de enige echte schaatsbaan van
Rotterdam. Met bussen werden de kinderen gehaald en teruggebracht. In het begin
was het nog schaatsen op glad ijs, maar na wat oefening konden de meesten redelijk
uit de voeten! Er werd gelachten en er was vooral veel ijs– en winterpret!
Gezonde klas
Afgelopen donderdag hebben de groepen 1/2 d en 5/6 de tweede les gehad over planten.
Alle kinderen hebben planten omgepot in een eigen pot. In beide klassen staan nu ontzettend veel planten. Dit is lekker fris en zorgt voor extra zuurstof. De kinderen gaan de
komende 3 weken als een echte boswachter hun eigen plant verzorgen en meetapparatuur gaat meten of en hoe goed de luchtkwaliteit vooruit gaat! Wordt vervolgd!
School– en kampgeld
Voor de vakantie is de tweede termijn vervallen voor het schoolgeld. De helft
(€ 30,-) van het totale schoolgeld moet nu betaald zijn. Sommigen van u hebben het hele bedrag al voldaan, waarvoor uiteraard onze hartelijke dank.
Bent u het vergeten, wilt u het dan betalen aan de balie of storten op de
schoolrekening: NL03INGB0654083673 t.n.v. basisschool Christophoor onder vermelding van de naam van uw kind(eren).
Zit uw kind in groep 7 of 8, dan gaat hij/zij mee op werkweek. De organisatie
is inmiddels begonnen. Dit betekent dat wij ook al betalingen moeten doen
voor deze week. Mocht u het kampgeld nog niet voldaan hebben (€ 70,-),
wilt u dit dan zo spoedig mogelijk voldoen? U kunt dit doen aan de balie of
storten op de schoolrekening NL03INGB0654083673 t.n.v. basisschool Christophoor onder vermelding van de naam van uw kind(eren). Alvast bedankt!
Jullie zijn nieuw op school… welkom!
Kankou en Rivesh zijn nieuw op school. Wij wensen jullie veel speel– en
leerplezier op de Christophoor!

Jullie zijn jarig!
Van harte
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