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WE ZIJN ER WEER

We sluiten de eerste week af met een hoop
aanpassingen maar wat is het fijn om alle
kinderen weer te mogen zien. Er is veel tijd en
aandacht uit gegaan naar het weer samen zijn
op school en in de groep. Er is veel verteld,
geleerd, gespeeld, geknutseld, gewandeld en
gesleed in de sneeuw! 

Helaas hadden wij deze week een positieve
besmetting op school, waardoor we gisteren
één groep naar huis hebben moeten sturen..
We hopen dat we hiermee verdere verspreiding
hebben weten te voorkomen en iedereen na de
vakantie weer gezond terug te zien!

AGENDA

12-02: Start
carnavalsvakantie
23-02: Weer naar
school 



We willen jullie vragen om de

toegestuurde

enquête in te vullen zodat wij in

beeld hebben hoe de ouders

denken over ons

afstandsonderwijs. Na de

vakantie zullen de kinderen van

groep 5 t/m 8 ook een enquete

hierover invullen. De gegevens

gebruiken wij om van te leren

en onze kwaliteit te verbeteren.

 @obsdeschatkist

KINDCENTRUM DE SCHATKIST
Misschien hebben jullie het al in de krant gelezen...

Stichting Kinderopvang Parkstad heeft geïnvesteerd in onze
school. Naast de al aanwezige peuteropvang is op 1 februari
ook een kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang in onze
school geopend. Daardoor ontstaat er een 'mini-integraal
kindcentrum' voor kinderen van 0 tot 12 jaar.

ENQUETE ONLINE

ONDERWIJS

 https://www.facebook.com/bsdeschatkist

Fijne vakantie!
Z O R G  G O E D  V O O R  E L K A A R

De kunstweken          

Na de vakantie gaan we in de hele school werken aan het project “De
Kunstweken”. Elke groep heeft een eigen kunstenaar om verder te
onderzoeken en uit te werken. 
De Kunstweken is een vernieuwend educatief schoolproject rondom het leren,
creëren en waarderen van (eigen) kunst. Einddoel van De Kunstweken is alle
kinderen op eigen niveau een echt kunstwerk te laten maken. Eén werk dat
hen zelf verrast, voldoening geeft en trots oproept. En daarvoor gaat alles uit
de kast.


