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Belangrijke data
Ma. 13 t/m do 23 februari:
Zaterdag 18 februari:
Woensdag 22 februari:
Vrijdag 24 februari:

Oudergesprekken alle leerjaren
Open dag scholen voor voortgezet onderwijs Nijmegen
Studiedag; alle kinderen vrij!
Carnavalsviering in de ochtend; vanaf 12.00u vakantie!

Carnaval
Volgende week vrijdag, 24 februari, vieren we weer Carnaval op De Lanteerne. Uiteraard wordt dit
weer een knalfeest. De kinderen mogen die dag verkleed op school komen. We starten deze dag om
08.30 uur met een feestelijke hosronde op het plein. U wordt van harte uitgenodigd om met de kinderen mee te hossen. De kinderen gaan rond 08.45 uur weer naar binnen, daar wordt dan het feest
in de groepen en/of Leerplein voortgezet. Alle kinderen krijgen die ochtend een pakje drinken en een
zakje chips. Om 12.00 uur zijn de kinderen vrij en kan de carnavalsvakantie beginnen. De afspraak
is ook dit jaar weer dat spuitbussen, serpentine-spray, confetti, geluidstoeters en stinkbommen niet
mogen worden meegenomen. We gaan uit van een supergezellige en feestelijke ochtend!

Voorleeswedstrijd
Woensdag 1 februari was het dan zover. De tweede ronde van de voorleeswedstrijd. Omdat ik, Loes
uit de Dolfijnen, had gewonnen op school, mocht ik samen met mama, papa, mijn broer en mijn
vriendinnen Tamar, Mirthe en Mila en mijn juf naar de bibliotheek in de stad. Toen we daar ’s avonds
aankwamen moest ik samen met 12 winnaars van andere scholen uit Gelderland een stukje voorlezen. Ik las voor uit het boek ‘Groep 8 aan de macht!’ van Jacques Vriens. Ik was als eerste aan de
beurt. De spanning gierde door mijn lijf, maar ik was wel blij dat ik klaar was. Nu moest ik alleen wel
heel lang wachten op de rest. Halverwege was er een korte pauze. Daar hebben we toen kennisgemaakt met Bibi, een levensechte robot. Na alle voorlezers hebben een aantal kinderen en ouders op
het podium een robotdans gedaan. En kon de jury in de tussentijd overleggen. Helaas ben ik niet
eerste geworden, maar ik vond het wel heel leuk om mee te doen. Ik wens Jet uit Beuningen succes
met de volgende ronde!

Loes en Mila
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Start Gebarenkidz! In Nijmegen
Gebarentaalcursus voor kinderen van 7 tot 12 jaar
'Kijk je hand doe je zo' als Mark uitlegt hoe je 'I love you' in gebarentaal doet. Hij staat te trappelen
om in maart te beginnen met de cursus gebarentaal. ‘Het Gebaar Ede’ start in maart een cursus gebarentaal voor kinderen. Gebarenkidz is een cursus waarin kinderen spelenderwijs leren communiceren in gebarentaal. In 5 lessen leren kinderen gebaren, expressie te gebruiken en dat zonder gebruik
van hun stem. De cursus vindt plaats in wijkcentrum Burghardt in Nijmegen.
Nina van Wieringen, zelf werkzaam in onderwijs, verzorgt de lessen. U kunt uw kind opgeven via
gebaarede@hotmail.com of kijk eens op www.gebaarede.nl.

