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Nieuws algemeen 
 
Afspraken Schoolbibliotheek  
 
Zoals u weet hebben we een schoolbibliotheek waar kinderen 
dagelijks boeken kunnen lenen om op school te lezen. Tevens kunnen 
kinderen ook dagelijks terecht in de bieb om een boek voor thuis te 
lenen. Als je dit boek weer inlevert mag je het volgende boek lenen.   
We vinden het heel belangrijk om het lezen te stimuleren. Daarom 
hebben we een mooie, inspirerende boekcollectie. Deze collectie 
wordt aangepast aan de jaarthema's en regelmatig gewisseld zodat er 
steeds weer een leesuitdaging is voor kinderen.  
 
Iedere maand is er na school een uitleenmoment voor ouders en kind. 
Tussen 14.00 uur – 14.30 uur kunt u samen met uw kind een boek 
uitzoeken. We starten hiermee op maandag 13 februari.  
 
 
 
 
 
 
 

Overzicht van 

evenementen: 
 
24-12-2016 /   
8-1-2017 Kerstvakantie 
9-1          Luizencontrole 
3-2          Studiedag vrij 
6-2          Studiedag vrij 
9-2          OR vergadering 
10-2        Portfolio mee 
14-2 /      Ouder-kind- 
16-2        gesprekken 
17-2        Uitroepen DUO’s 

 
 

HINT! 
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Luizencontrole 
 
Op 9 januari is er weer luizencontrole. Het is heel mooi dat er zoveel ouders bereid zijn om te helpen bij 
het luizen pluizen. Vele handen maken licht werk! 
Om het luizen pluizen goed te laten verlopen, voor kinderen en de ouders die controleren, willen we u het 
volgende vragen voor maandag 9 januari:  

- geen ingewikkeld kapsel  
- geen gel in de haren 

 
Namens het team hoofdluis alvast bedankt.  
 
 
Fijne feestdagen en een mooie kerstvakantie 
 
De kerstvakantie begint bijna en duurt van maandag 26 december 2016 tot en met 8 januari 2017. Dank 
voor de mooie samenwerking in 2016! 
Het team van bs Natuurlijk! wenst iedereen fijne, gezellige feestdagen en een liefdevol 2017.  
Geniet van het samenzijn en van elkaar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Team Bs Natuurlijk! 

Leerlingen en team van bs Natuurlijk! 

wensen jullie een gezond en inspirerend 

2017 
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