TAMTAM
Week 5 t/m 7 (1 t/m 21 februari 2016)

De carnavalsvakantie begint op vrijdag 5 februari om 12.00 uur en duurt t/m
vrijdag 11 februari 2016
Donderdag 25 februari hebben de kinderen vrij in verband met een studiedag

Algemeen nieuws
Bereikbaarheid school, conciërge
In verband met ziekte van meester Thei is onze school soms minder goed
bereikbaar. Mogelijk hebt u dat al ondervonden. We proberen zoveel
mogelijk dit probleem op te vangen. Meester Thei ondergaat morgen zijn
operatie en kan dan werken aan herstel. Succes en beterschap gewenst
U kunt altijd ook de eigen leerkrachten mailen bij dringende zaken.
Ozze sjoalrevuuj
A.s. vrijdag 5 februari is het zover: ozze sjoalrevuuj in de soos. Ook zal prins Jeroen, en zijn 2
narren Frank en Stef, jeugdprinses Isa en narrin Loes van de partij zijn. Prins Armand, jeugdprins
Marciano en jeugdprinses Suus van Voasje zullen nl. met een aantal mensen van de Droepnaze onze
revuuj bijwonen. Tijdens deze revue zullen we afscheid nemen van prins Jovi en prinses Lisa en
zullen we een nieuwe prins en prinses van school uitroepen, maar dat blijft nog even geheim.
De kinderen komen zoals altijd om 8.30 uur naar school en om 12.00 uur is er voor de hele
school vrij. Even wat huishoudelijke mededelingen wat betreft het schoolcarnaval:






afhalen van de kinderen gewoon om 12.00 uur op school.
geen confetti of serpentines meenemen naar school of naar de soos.
voor deze morgen alleen fruit of drinken meegeven, dit wordt op school genuttigd.
de kinderen mogen geen geld meenemen, want in de soos wordt geen frisdrank verstrekt.
graag verklede en geschminkte kinderen: losse attributen bijv. hoed, toverstaf voorzien van de
naam van het kind, geen zwaarden en geweren.

Vanwege de brandpreventie is de revue in de soos alleen voor kinderen van onze school
en niet voor de ouders.
Hoofdluis, oudervereniging
Er was medio januari 2016 weer een controle in verband met hoofdluis. In unit 3 is hoofdluis
geconstateerd. Graag wil de coördinator nog een keer de behandelwijze onder uw aandacht brengen.
Zie hiervoor de folder van de GGD die als bijlage 1 is toegevoegd.
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Nieuws uit Schinnen
Jeugkarneval Sjènne 2016
Stichting Jeugkarneval Sjènne wil u informeren over hun activiteiten tijdens de komende
carnavalsdagen. O.a. de kinderoptocht is verplaatst van dinsdag naar zaterdag 6 februari a.s.
Het hele programma vindt u terug in bijlage 2.
Per Cantare, meezingavond 19 februari a.s.
Een uitnodiging voor de AMAZING meezingavond 2016 van Schinnense koor Per Cantare.
Voor verdere informatie zie bijlage 3.
Europa Kinderhulp regio Limburg
Een informatiefolder inzake werving vakantieouders, zie bijlage 4
Nieuws uit Unit 2
Gevonden voorwerpen
Zoals in de vorige Tamtam stond, hebben we voor de kerstvakantie de gevonden voorwerpen
uitgestald in de vide. We hebben ze nu tot aan de carnaval opgeborgen in het berghok van unit 2.
Mist u toch een regenjas, een gymtas, etc, spreek dan uw eigen leerkracht aan.
Na de carnaval gaat alles naar een vrijwilliger bij het vluchtelingenwerk, die het na reiniging zal
doorgeven.
Nieuws uit Unit 3
Koortje, groep 6,7 en 8

Dopelingenviering

Aanstaande zondag is de dopelingenviering waarin wij mogen zingen.
Ik verwacht de kinderen van het koortje om 9.30 uur zondagochtend in de kerk.

27 februari of 4 maart?

In de vorige tamtam stond in het lijstje met vieringen van het koortje twee data waaruit nog gekozen
moest worden. Het is zaterdag 27 februari geworden, een mis in de Vastentijd.
Adviesgesprekken, groep 8
De adviesgesprekken van groep 8 zijn op:
•
dinsdag 2 februari 2016
•
donderdag 4 februari 2016
•
maandag 15 februari 2016
•
woensdag 17 februari 2016
•
maandag 22 februari 2016
•
dinsdag 23 februari 2016
Iedereen een fijne carnavalsvakantie toegewenst.
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