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KIJKMOMENT IPC – START NA DE VAKANTIE
Vanmiddag hebben we ook deze unit van IPC weer afgesloten met het Kijkmoment! Een heel aantal van u was weer present om van uw kind(eren) te horen
wat zij geleerd en gemaakt hadden! En daarnaast was het natuurlijk ook
interessant om een kijkje te nemen in de andere klassen!

De eerste week ná de voorjaarsvakantie besteden we zoals gewoonlijk weer extra
aandacht aan sociaal-emotionele vorming met behulp van onze methode Leefstijl.
De komende periode staat het thema ‘Ik vertrouw op mij’ centraal, waarbij het gaat
over het ontwikkelen van zelfvertrouwen en een gezond gevoel van eigenwaarde.
Vanaf de tweede week na de vakantie (vanaf maandag 9 maart) starten we weer
met de nieuwe units van IPC.

BOTERDORP GOT TALENT!
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De kinderen hebben er al een flyer over gehad: de jaarlijkse Boterdorp Got Talent
staat weer voor de deur! Op vrijdag 6 maart is het zover: dan mogen de kinderen
hun talenten op het podium laten zien! De afgelopen weken hebben er
inschrijflijsten in de klassen gehangen waarop de kinderen zich konden intekenen
voor een act. Dinsdag 3 maart zullen de voorrondes in de klassen worden
gehouden en vanuit iedere groep zullen er twee acts deelnemen aan de finale op
vrijdag 6 maart!
Komt u ook kijken? U bent van harte welkom in de aula
van de school.
Voor de groepen 4/5 tot en met 8 van 12.45u – 13.30u
Voor de groepen 1/2 tot en met 3/4 van 13.45u – 14.30u.

GEZOCHT: HULP BIJ HOOFDLUISCONTROLE
Op de woensdag ná iedere vakantie houden we in elke klas een
hoofdluiscontrole. Op deze manier gaan we de eventuele verspreiding van
hoofdluis heel snel tegen.
Het zou fijn zijn als er in iedere klas enkele ouders zijn die deze controle
gelijk om 8.30u even op zich willen nemen. Met een paar ouders is deze klus
zo geklaard!
De eerstkomende hoofluiscontrole staat gepland op woensdag 4 maart a.s.
Mocht u om 8.30u gelijk even beschikbaar zijn, zou u hierbij dan willen
assisteren?
A.s. maandag 2 maart ontvangt u via de
groepsouder(s) nog een whats-app bericht
hierover, u kunt zich aanmelden door te
reageren op dit whats-appbericht. Zo kunnen
we de hoofluiscontroles blijven uitvoeren. Bij
te weinig hulp zijn we namelijk genoodzaakt
Namens de gezamenlijke aanbieders,
de controles te stoppen.
Alvast bedankt voor uw eventuele
medewerking!

CBS BOTERDORP: ZWEMKAMPIOENEN!
Afgelopen zaterdag 15 februari jl. werden in zwembad de Windas de
schoolzwemkampioenschappen gehouden, georganiseerd door
zwemvereniging de Watervogels. Vanuit onze school deden drie teams mee!
De kinderen hebben énorm hun best gedaan met de vrije slag, de rugslag én
de estafette! En daarnaast werden ze natuurlijk ook goed aangemoedigd door
hun fans!
Er zijn mooie prestaties neergezet, waarbij het Boterdorp Smiley Team eerste
werd en er met de wisselbeker vandoor is gegaan!
Zwemkanjers: wat ontzettend leuk dat jullie met elkaar aan deze
schoolkampioenschappen hebben deelgenomen! We zijn trots op jullie…..en
wie weet volgend jaar weer?!

KONINGSSPELEN 2020
Het duurt nog even….maar op vrijdag 17 april a.s.
zullen de jaarlijkse Koningsspelen weer gehouden
worden! Ook CBS Boterdorp zal daaraan weer
deelnemen: de kinderen kunnen hun sportiviteit
laten zien op de sportvelden van Orioles. Nadere
informatie over de Koningsspelen ontvangt u later,
maar waar we u nu alvast over willen inlichten:
Einde Koningsspelen om 12.30u
Deze vrijdag zullen alle groepen om 12.30u uit zijn. Wilt u dit alvast in uw agenda
noteren? We zullen de dag eindigen met de zogeheten Koningslunch, waarna de
kinderen op de genoemde tijd naar huis kunnen gaan.
Hulp gezocht!
We zijn hard op zoek naar ouders die willen helpen bij de verschillende
onderdelen. Voor de onderbouw (groep 1/2/3) houdt het in dat u mee loopt met
een groepje en dit groepje begeleidt bij de verschillende spellen. Voor de
middenbouw (groep 4/5/6) en bovenbouw (groep 7/8) houdt het in dat u bij een
vast onderdeel/spel staat gedurende de gehele ochtend. Het grootste gedeelte
van deze onderdelen zijn teamsporten. Het is de bedoeling dat, als er genoeg
ouders zijn, u in tweetallen het spel/het groepje begeleidt. We hopen van harte
dat u mee wilt doen aan deze sportieve en gezellige ochtend. Om de
koningsspelen tot een mooi succes te maken, hebben we uw hulp hard nodig!
Binnenkort ontvangt u een bericht via Social Schools waarin u zich kunt opgeven
voor dit evenement.
Mocht u kunnen, mogen we dan op u rekenen? We hopen er met elkaar weer
een mooie ochtend van maken!

OPEN DAG OP 11 MAART A.S.
Op woensdag 11 maart a.s. houden heel veel

BELANGRIJKE DATA IN
DE KOMENDE PERIODE
basisscholen in Lansingerland weer een Open
Dag, ook CBS Boterdorp doet mee!
Deze Open Dag (van 9.00-12.00u) is bedoeld
voor ouders/verzorgers van jonge kinderen die
zich oriënteren op een basisschool voor hun
kind.
Mocht u ouders kennen die zich in deze fase
bevinden, zou u hen dan willen attenderen op
de Open Dag? Ze zijn van harte welkom om
een kijkje te nemen bij ons op school!

