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MR leden gezocht:
Bent u zich helmaal vergeten aan te melden? Maar wilt u wel graag meedenken over
schoolzaken en dan gericht op het beleid van de school? Dan kunt u zich aanmelden
om in de Medezeggenschapsraad van onze school te komen. De aanmelding liep tot
vandaag. Maar we hebben besloten het aanmeldtermijn te verruimen gezien de
gekke tijd waarin we gezeten hebben. Indien u zich wil aanmelden kan dit door een
mail te sturen naar juf Frederique: fravelli@parkiet.lucasonderwijs.nl ( Zij is de
secretaris van de MR). Wilt u liever iets meer weten over de inhoud van de MR dan
kunt u een mail sturen naar mboon@parkiet.lucasonderwijs.nl. Of u loopt even bij
mij binnen. Ik zal uw vragen kunnen beantwoorden of u in contact kunnen brengen
met één van de huidige MR leden. Zij beantwoorden ook graag uw vragen hierover.
Carnaval:
Gisteren hebben we de grootste lol gehad met alle leerlingen op school. Iedereen
had weer zijn best gedaan om er mooi, vrolijk, sportief, origineel uit te zien. Voor de
meeste kinderen is verkleed op school komen dan ook al een groot feest. In de
ochtend werd er bij de groepen 1/ 2 een modeshow gelopen waarbij iedereen kon
stralen.
Bij groep 3 t/m 6 ging het feest 's middags los.
De traditie is dat er met carnaval in groep 6 een prins of prinses carnaval wordt
gekozen. Ook zijn er dan twee adjudanten. Dit jaar was Emylien prinses carnaval en
waren Lulu en Senna haar adjudanten. De Parkiet wordt dan omgedoopt tot het
Kippenhok en daar was Emylien dan even de directeur van. Zij kreeg dan ook de
sleutel van Het Kippenhok.
Met z'n drieën gingen zij in alle klassen kijken naar de meest enge, mooie, lieve,
origineel verklede kinderen. Deze kinderen kregen dan een mooie prijs mee naar
huis.
In iedere klas was er muziek, waren er optreden en konden leerlingen hun kunsten
tonen. Er werd veel gedanst en gelachen met elkaar. Zeker toen we met elkaar de
polonaise gingen lopen door de hele school heen! Dat is natuurlijk wel heel
bijzonder!
De groepen 7 & 8 gingen naar De Uithof om te schaatsen. Heerlijk verkleed op de
schaats, maakten zij daar hun eigen feestje!
We hebben genoten van een vrolijke dag!
Na de vakantie:
Vanaf na de vakantie hoeven er geen mondkapjes meer gebruikt te worden in de
school. Ook de schooltijden worden weer gelijk getrokken. Dat betekent dat de deur
voor iedereen van groep 3 t/m 8 weer open gaat om 8.20 uur. De groepen 1/2
verzamelen zich op het plein om 8.20 uur.
De lessen starten voor iedereen om 8.30 uur.
We willen ouders de eerste week na de vakantie weer de gelegenheid geven om
weer eens de school in te komen. Omdat we de gangen niet overvol willen laten zijn
willen we dit weer opdelen op alfabet. Dit gaat op achternaam van de kinderen.
A-F- op maandag
G-K- op dinsdag
L-P- op woensdag
Q-T- op donderdag
U-Z- op vrijdag
Dit geldt alleen de eerste week. Kunt u niet op de betreffende dag, dan kunt u
uiteraard ruilen en hiervan hoeft u ons niet op de hoogte te brengen.
U hoort later meer over hoe de inloop er verder uit zal zien.
Is uw zoon of dochter jarig? Zijn er spullen mee te geven voor een spreekbeurt?
Moet u nog een tas nabrengen? Dan kunt u uiteraard de school inlopen.
Wij hebben u als ouder ook gemist in de school.

VakantiepasClub voorjaarsvakantie
Een T-shirt omtoveren, voordelig lunchen, de circusartiest uithangen, naar het
poppentheater of een vaartje langs de kaden maken: voor de leden van de
VakantiepasClub is er van alles te doen deze voorjaarsvakantie! Ze krijgen een
digitale nieuwsbrief met activiteiten en kortingsbonnen.
Om de verveling thuis te bestrijden heeft de VakantiepasClub ook iets bedacht. Op
de website staat een overzicht van allerlei activiteiten om in en om het huis te doen.
Binnenkijken in diverse musea, tips voor een bootcamp, verhalen luisteren, dieren
bespieden, knutselen, de website staat er vol mee.
Is uw kind nog geen VakantiepasClublid, geef het dan (gratis) op via
www.vakantiepas.nl

Wij werken als school regelmatig samen met De nieuwe Regentes. Ook zij hebben
een heel programma in de voorjaarsvakantie.
https://www.denieuweregentes.nl/agenda/2022/02/festival-krokus-kabaal-2-tm12-jaar/
Wij wensen u allen een fijne vakantie en hopen iedereen daarna weer uitgerust terug
op school te zien!
Belangrijke data:
9 maart: Luizen controle
18 maart: rapporten mee groep 2 t/m 7
Rapportgesprekken volgen in de twee weken daarna. U krijgt hiervoor nog een
invulrooster.
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