Nieuwsbrief 6 --- Schooljaar 2016-2017 --- 2 februari 2017
Agenda:
07-02: zwemmen voor groep 6
11-02: voorleeswedstrijd bibliotheek Didam
13-03: GGD tandenpoetsles voor groep 1-2
17-02: GGD meten en wegen voor groep 6, ouders ontvangen mail hierover
20-02: tienminutengesprekken voor groep 1-7
21-02: tienminutengesprekken voor groep 1-7
22-02: rapporten voor groep 2-8
24-02: groep 1-2 naar school, carnaval
27-02: voorjaarsvakantie
06-03: weer naar school, hoofdluiscontrole
06-03: adviesgesprekken voor groep 8
07-03: GGD spreekuur 8.30 – 10.00 uur
07-03: adviesgesprekken voor groep 8
08-03: adviesgesprekken voor groep 8
09-03: nieuwsbrief 7
13-03: creatieve week 50-jarig bestaan
Carnaval
Vrijdag 24 februari vieren we op school carnaval, we hebben weer een afwisselend programma!
’s Morgens zijn er allerlei spellen in de lokalen en de sporthal, ’s middags is er een playbackshow.
Serpentines mogen mee, maar geen confetti en spuitbussen!
Groepen 1-2-3 naar school: van 8.30 uur tot 12.00 uur, voor eten en drinken wordt gezorgd, zij
hoeven dus niets mee te nemen!
Groepen 4 t/m 8 naar school: van 8.30 uur tot 14.30 uur, zij nemen wel een lunchpakketje mee voor
tussen de middag.
Voorjaarsvakantie
Van 27 februari t/m 3 maart is de voorjaarsvakantie. Op maandag 6 maart beginnen we weer en is er
hoofdluiscontrole.
Personele informatie
Vanaf februari werkt Merel Harkink als onderwijsassistente op school. Zij werkt op dinsdag- en
donderdagochtend met groepjes kinderen die o.a. extra taal nodig hebben. Op deze manier wordt de
leerkracht hierin ontlast en krijgen alle kinderen voldoende aandacht en hulp.
Het ouderschapsverlof van Femke Kersbergen is voorbij, zij werkt vanaf volgende week op maandag,
dinsdag en vrijdag. Tot de voorjaarsvakantie op vrijdag samen met Mieke, daarna werkt Mieke op
woensdag en donderdag in groep 4.
Eind maart gaat Marijke Haijtink met zwangerschapsverlof tot einde van het schooljaar. We zijn
momenteel bezig met het zoeken naar vervanging voor de groep.
Tienminutengesprekken
Voor maandag 20 februari of dinsdagavond 21 februari worden alle ouders van kinderen uit
groep 1 t/m 7 uitgenodigd voor een rapportgesprek. De kinderen van groep 1 krijgen geen rapport,
maar er wordt wel gesproken over hun ontwikkelingen. De ouders en kinderen van groep 8 zijn
uitgenodigd voor het adviesgesprek op 6, 7 of 8 maart.

