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Gezinsuitbreidingen
Op maandag 18 december heeft juffrouw Carla een dochter
gekregen: Nina.
Ook meester Twan heeft een dochter gekregen: Pom. Zij is
geboren op donderdag 11 januari. Uiteraard feliciteren wij de
jonge ouders van harte met het nieuwe leven en wensen wij
ze heel veel geluk toe.

De Klapwiek in actie!
Gedurende de laatste weken van december
hebben alle kinderen, leerkrachten en ouders zich
ingezet voor het goede doel. Na de verschillende
acties heeft de school een bedrag van 3256,95
euro opgehaald. Dit volledige bedrag kwam ten
goede aan de actie van Serious Request: 'Breng
ze weer samen'.
De verschillende acties waren:
De Klapwiek “Flest”:
Gedurende een periode van 4 weken hebben alle kinderen statiegeldbonnetjes
verzameld. Het is natuurlijk erg leuk om te zien dat er zoveel kinderen
enthousiast met een actie bezig zijn geweest.

De Klapwiek “Serveert”:
Op 18 december hebben we de school omgetoverd tot een luxe restaurant.
In ons restaurant stond chef-kok Rob van der Veeken (van restaurant de
Karpendonkse Hoeve) in de keuken. De juffen en meesters serveerden de
gasten de gehele avond. Ook was er live muziek van de “Klapwiek Band” en er
was een tafelgoochelaar. Een schitterende actie om aan terug te denken.
De Klapwiek “Bakt”:
Op 20 december veranderde de school in een waar pannenkoekenhuis. In twee
uur tijd zijn er ruim 800 pannenkoeken verkocht.
Na al deze schitterende acties hebben de meesters Bas, Corné, Davey en
Mark de cheque vrijdagmiddag naar Apeldoorn gebracht.
Ze hebben het geld veilig afgeleverd bij het Glazen Huis.
Nogmaals willen wij iedereen bedanken voor de inzet

Nieuws van OKA
Bingo
Op zondag 21 januari gaan we een Bingo houden bij de OKA in wijkcentrum De
Mortel, Savoiepad 14.
Alle kinderen van 4 t/m 7 jaar zijn welkom van 13.00 tot 14.30 uur
voor de “plaatjesbingo”.
Alle kinderen van 8 t/m 12 jaar zijn welkom van 14:30 tot 16:00 uur
voor de “cijferbingo”.
De entree bedraagt € 4,00 per kind. Er zijn deze middag natuurlijk
leuke prijsjes te winnen. Wij hopen dat er veel kinderen naar onze
Bingo komen.
Groetjes en tot zondag 21 januari.

Carnaval
Ook dit jaar kun je carnaval vieren in de Achtse Barrier met al je vrienden en
vriendinnen. Dat kan op zondag 11 februari van 14.00- 16.00 uur in
wijkcentrum De Mortel!

Tevens zoeken wij nog een jeugdprins en
prinses. Samen met de prins en prinses gaan wij
een hele leuke middag voor jullie organiseren.
Als je dat leuk lijkt én het mag van mama en
papa, laat hen dan een mail sturen naar
secretariaat@oka-ab.nl met je naam, leeftijd
en telefoonnummer. Je moet je dan wel voor 23 januari opgegeven hebben. Als
er nu meer kinderen zijn die prins of prinses willen zijn dan gaat het bestuur
van de OKA loten en krijg je van ons te horen of dat jij het geworden bent. Wij
hopen veel aanmeldingen te krijgen.
Voor info kijk op onze website www.oka-ab.nl

Nieuws van Korein Kinderplein
Voor alle ouders en kinderen van de basisschool de Klapwiek en Korein
Kinderplein.
Mad Science gaat een Promoshow geven bij de Klapwiek op 1 maart 2018. Het
onderwerp wordt “Vuur en ijs”.
De show is opgedeeld in twee tijden:
Groep 1 t/m 3 van 09:00 - 9:45 uur
Groep 4 t/m 8 van 10:45 - 11:30 uur
Hierna kan je er voor kiezen om mee te doen aan de cursus: “Wetenschap en
techniek” voor groep 4 t/m 8 en een juniorcursus voor groep 1 t/m 3.
De cursussen zijn op maandag en beginnen op 26 maart en eindigen op 28 april
2018
Hoe kun je meedoen?
De professor van Mad Science neemt de inschrijfformulieren mee naar de
promoshow op 1 maart.
1 à 2 weken voordat de cursus begint ontvangt de school een namenlijst van de
kinderen en stuurt Mad Science een bevestiging aan de ouders.
Voor meer informatie kijk op: www.koreinkinderplein.nl of mail naar
Koos Minten: k.minten@koreinkinderlein.nl

