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Mees is geboren!
NSA dans voor groep 3 en 4
Nieuwe naschoolse activiteiten
Thema ruimte in groep 1/2
- Techniekles thema constructies
Topontdekkers: thema lichaam
Start schooltuinen groep 6

Agenda
Woensdag 12 januari t/m 25
februari
Cito groep 8

Maandag 17 januari t/m 04
februari
Cito groep 3 t/m groep 7

Maandag 31 januari

Mees is geboren!
Meester Jorn uit groep 5B is vader geworden van een dochter. Ze heet Mees.
Wij wensen Jorn, Siëna en kleine Mees veel geluk toe!

Definitieve advies gesprekken groep 8

Woensdag 2 februari

Definitieve advies gesprekken
groep 8 (7/8)

Danslessen groep 3 en 4
Vanaf maandag 7 februari kan de NSA dans voor de kinderen van groep 3 en 4
van start gaan. Let op: deze activiteit start alleen bij voldoende animo.
Meester Tim benadert de ouders van groep 3 en 4 nog even apart via het
ouderportaal. Daar vindt u meer informatie. Mocht uw kind enthousiast zijn?
U kunt uw kind aanmelden via: https://naschoolseactiviteiten.amsterdam/

Woensdag 16 februari
Studiedag
Kinderen zijn vrij

Nieuwe naschoolse activiteiten
We gaan weer beginnen met nieuwe naschoolse activiteiten op de Waterkant
en in de Havelaar en Zimmerhoeve!
Op de Waterkant hebben we kleuteryoga voor groep 1 en 2 op de vrijdag. Op
dinsdag gaan we met groep 5-8 een kinderpersbureau beginnen onder leiding
van juf Tine Reisl van Nur Limonade. Maar we hebben ook leuke activiteiten in
Buutcentrum de Havelaar en stadsboerderij de Zimmerhoeve. Nieuwsgierig?
Kijk snel voor meer informatie en aanmelden op onze
website www.combiweljunior.nl/aanbod. Komende week krijgen de kinderen
de folder mee naar huis dus houd de tassen in de gaten!
Lotte Wijnstroot

Donderdag 17 februari
Rondleiding ouders
Nieuwe kleuters

Vrijdag 18 februari
Nieuwsbrief 8

Voorjaarsvakantie
Maandag 21 februari t/m 25
februari

Thema ruimte in groep 1/2
In de groepen 1/2 wordt met veel plezier gewerkt aan het thema ‘ruimte’. In
groep 1/2D werd een enorme raket gebouwd. Er wordt ook heerlijk gespeeld,
er zijn al vele ruimtereizen gemaakt door de kinderen!

Verjaardagen
Van
28 januari t/m 18 februari

Techniekles bij de kleuters: thema constructies. Ook het thema ruimte was
goed terug te zien tijdens het onderzoeken en construeren!

Obs de Waterkant
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1052 SC Amsterdam
020-6120122

Topontdekkers: thema lichaam

Het thema van topontdekkers
is Mens en lichaam.
De kinderen van groep 5a
onderzoeken organen.
Waar zitten de organen in ons lichaam en waarvoor dienen ze?

Start schooltuinen groep 6
Het werd helaas een weekje uitgesteld, maar vandaag mocht groep 6B naar de
schooltuinen voor de eerste binnenles. De kinderen hebben genoten.
Volgende week is groep 6A aan de beurt.

