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Belangrijke data 

25 januari: start Nationale Voorleesdagen 

27 januari: kinderraad 

30 januari: alle kinderen om 12.00 uur uit 

2 februari: bibliobus 

13 februari: rapporten mee 

14 & 16 februari: rapportgesprekken 

17 februari: verkleed naar 

 school (voor wie wil),  

 om 12.00 uur uit 

20-24 februari: vakantie 

27 februari: weer naar school 

Verjaardagen 

Deze kinderen zijn de komende weken jarig! 

 

26 januari: Yadaisa 27 januari: Sara 

1 februari: Lilia  2 februari: Nuha 

4 februari: Amal 

7 februari: Djalayah & Marouane 

9 februari: Dilara  15 februari: Nicole 

16 februari: Asiya 

22 februari: Nahaesha 

24 februari: Amin & Ellanoor 
 

Gefeliciteerd en veel plezier! 

Wist u dat? 

… de kinderen van groep 3 de 

groei van twee eikenboompjes 

volgen? In de herfst hebben ze 

twee eikeltjes in een potje 

gestopt, en inmiddels zijn er 

kleine boompjes te zien! In een 

staafdiagram wordt bijgehouden 

hoeveel centimeter het boompje 

groeit en hoeveel blaadjes er zijn.  

 

 

… de kinderen van groep 3 tot  

en met 8 middenin de toets-

periode zitten? Zij maken toetsen 

voor rekenen, spelling, begrijpend 

lezen en technisch lezen. Dat 

vraagt veel van ze. Wij zorgen 

voor veel rust in alle groepen, 

zodat de kinderen zich goed  

kunnen concentreren.  

 

… de kinderen in groep 6-7-8 aan 

het thema ‘De ruimte’ werken? 

Ze  beginnen met de aarde (het 

ontstaan van de seizoenen en eb 

& vloed), en daarna leren ze over 

(de volgorde van) de planeten 

van ons zonnestelsel. Welke  

eigenschappen heeft iedere pla-

neet? De kinderen zijn er vol van! 

Ieder schooljaar kiest de school drie jaarfeesten uit die verbonden zijn aan de 

nationaliteiten in de Monchyschool. Het gaat erom dat we allemaal  

nieuwsgierig worden wat er gevierd wordt, wat de tradities zijn en wat de  

betekenis is van de tradities. Dit jaar zijn dat: 

• Kerstmis (25-26 december 2022) 

• Chinees Nieuwjaar (22 januari 2023) 

• Ramadan (22 maart-20 april 2023) 

Het is mooi om in de school de verhalen te vertellen en ervaringen te delen. 

Drie jaarfeesten  


