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Wist u dat:
- We u een heel goed 2022 wensen, waarin we hopelijk weer steeds meer mogen
- We weer vol energie aan het nieuwe jaar begonnen zijn
- Er een watertappunt op ons schoolplein is geplaatst
Luis in je haar? Kammen maar!
Omdat er in verband met de coronamaatregelen geen ouders in school mogen komen, is er deze week
ook geen luizencontrole geweest. Daarom willen we u allemaal vragen om uw kind(eren) zelf op luizen
te controleren. In de bijlage vindt u de poster ‘Luis in je haar? Kammen maar!’. Hierop staat uitgelegd
wat te doen. Heeft uw kind last van luizen wilt u dit dan doorgeven aan de leerkracht
Sportbuurtwerk in 2022
Vanaf volgende week maandag is er weer buitenschoolse gym op het schoolplein.
De data voor de rest van dit schooljaar zijn:
• 17 en 31 januari
• 14 februari
• 7 en 21 maart
• 4 april
• 9 en 23 mei
• 20 juni
Word jij de eerste kinderburgemeester van Montferland?
De gemeente Montferland is op zoek naar een kinderburgemeester. Deze kinderburgemeester is,
gedurende de periode van 1 jaar, het gezicht van de kinderen van Montferland. De kinderburgemeester
geeft Montferlandse kinderen een stem.
Alle kinderen uit Montferland die in groep 6 of 7 zitten (en dan na de zomervakantie in groep 7 of 8)
kunnen meedoen. Stuur voor februari een filmpje naar kinderburgemeester@montferland.info t.a.v.
burgemeester Harry de Vries. Vertel in het filmpje iets over jezelf en daarnaast iets over een voor jou
belangrijk onderwerp. Wat wil je onder de aandacht brengen of aanpakken als je kinderburgemeester
zou zijn. Uiteraard moet je wel toestemming hebben van je ouders/verzorgers. De officiële start staat
gepland op 24 februari 2022.
Wil je meer weten, kijk dan op:
www.montferland.info/kinderburgemeester

Citotoetsen
Volgende week starten we weer met de citotoetsen van ons leerlingvolgsysteem. Sommige
kinderen vinden dit spannend. Soms helpt het om erover te praten. Voldoende uitgerust zijn
helpt ook. Mocht u over uw kinderen iets kwijt willen, kunt u altijd contact met ons opnemen.

