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Open dag.
Op woensdag 6 februari houden alle openbare scholen de gehele
ochtend open dag. Alle scholen van Prokind zetten dan hun deuren
open voor alle vaders, moeders, opa’s en oma’s, toekomstige
ouders en iedereen die belangstelling heeft. Nieuwe
geïnteresseerde ouders zijn welkom, met hun kind, voor een
rondleiding door de school tussen 08.30 uur en 12.15 uur. Kent u
mensen die nog geen keuze voor een basisschool voor hun kind
hebben gemaakt, nodigt u ze dan vooral uit, een kijkje te komen
nemen bij ons op school. Wij hopen u, onder het genot van een kop
koffie/thee op deze ochtend te mogen begroeten. Ondanks het feit
dat u al aardig bekend bent met ons en de school, denken wij dat
een bezoek zeker de moeite waard is

Studiedag Prokind
Op woensdag 13 februari is er een studiedag van Prokind Scholengroep.
Alle kinderen zijn deze dag vrij van school. Vergeet u niet om afspraken te maken met de
kinderopvang als dat nodig is.

Groep 5/6 van de Vlasdreef naar de kinderboerderij
Op donderdag 14 februari gaat groep 5/6 van de
Vlasdreef naar de kinderboerderij voor een les “Waarom
doet ie zo?”.
De les begint om 13:15 uur. De kinderen zijn ’s morgens dan
ook om 11:30 uur uit. De kinderen worden om 12:40 uur
weer op school verwacht. We gaan om 12:45 uur lopend
naar de kinderboerderij.

Instuif
Woensdag 20 februari is er weer een instuif op beide locaties.
Er is weer van alles te doen voor de leerlingen van onze school.
De kinderen komen deze ochtend om 12.00 uur naar huis.
De instuif begint om 13.00 uur. De kosten zijn €1,50 per kind.
Je mag een vriendje of vriendinnetje mee nemen.
Ook ouders zijn welkom om een kijkje te komen nemen en een
kopje thee of koffie te drinken. Om 15.00 uur is de instuif afgelopen.

directeur: M. Kocken

E-mail: directie-detoermalijn@prokind-scholengroep.nl

Internet : www.detoermalijnspijkenisse.nl

Voorjaarsvakantie
De voorjaarsvakantie begint bij ons op school op vrijdag 22 februari en eindigt op zondag
10 maart

Het Ontdek Lab Club
Vrijdag 1 maart is Het Ontdek Lab Club
weer in Spijkenisse.
Wat is Het Ontdek Lab?
In de voorjaarsvakantie kunnen kinderen uit
Spijkenisse van 4 tot 12 jaar deelnemen aan
veilige, wetenschappelijke experimenten en
activiteiten zoals ‘Caleidoscoop maken’,
‘Elektrisch slijm’, ‘Ballenkanon maken’ en
‘Wetenschappelijke weetjes’. Alle deelnemers
krijgen ook Het Ontdek DOE-boek met spannende speurtochten, weetjes en nog veel meer.
Zo kunnen ze ook thuis aan de slag. Voorgaande edities waren een enorm succes. Uiteraard
weer onder begeleiding van onze speciaal opgeleide medewerkers. Het wordt een
avontuurlijke en leerzame middag.
Aanmelden voor Het Ontdek Lab gaat via: www.sksalleskids.nl.

Er zijn 75 plekken per tijdbestek; 1e tijd : 10:00 – 12:00 uur
2e tijd : 12:30 – 14:30 uur

VOORUITBLIK MAART
Peutergym PLUS
Vanaf 15 maart: Elke vrijdag 8:45-9-30 uur onder het genot van een vers kopje thee of koffie
in het speellokaal op De Toermalijn.
De Mini Kids Club van SKS Alles Kids heeft een programma ontwikkeld dat gericht is op
taalontwikkeling tijdens peutergym. Peutergym PLUS is een programma dat taalontwikkeling
en peutergym combineert. Er zijn geen kosten aan verbonden, maar inschrijven is verplicht.
Wilt u uw kind aanmelden? Aanmelden kan gemakkelijk via de website van SKS,
https://sksalleskids.nl/inschrijfformulier-peutergymplus.

