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Agenda
27 feb.
2 mrt.
5 mrt.
14 mrt.
15 mrt.
19 mrt.
22 mrt.
30 mrt.
2 apr.
4 apr.
5 apr.

Vergadering OV
Maandsluiting groep 5
Start typecursus De Typetuin
Rapport 2 gaat mee
Rapportgesprekken
Rapportgesprekken
MR vergadering
Maandsluiting groep 6
2de Paasdag (vrije dag)
Schoolvoetbaltoernooi
Bag2School

Op maandag 5 maart 2018 om
15:30 start op onze school de
vernieuwde typecursus van de
Typetuin. Onlangs ontvingen
via SchouderCom de groep 6,
7 en 8 hier meer informatie
over.
Er is nog plaats, dus er bestaat
nog de mogelijkheid om voor
deze cursus in te schrijven.
Inschrijven kan via www.typetuin.nl/aanmelden.
(kies voor de rechter variant, klassikaal).
Kijk voor meer informatie op www.typetuin.nl of
bel naar 013-5220579.
Wees er op tijd bij, want vol=vol.

Planning rapportgesprekken

Prietpraat

Komende woensdag 28 februari
krijgt u via SchouderCom het
verzoek om uw voorkeur op te
geven voor de komende
rapportgesprekken.
De rapportgesprekken zijn op:
- Donderdag 15 maart 2018
- Maandag 19 maart 2018
Wij willen u vragen om uw
voorkeur zo snel mogelijk door te
geven, zodat wij op korte termijn de definitieve
planning kunnen maken. Geef ten behoeve van de
planning a.u.b. zo ruim mogelijk uw mogelijkheden
aan.
Wanneer er geen voorkeur wordt opgegeven, zult u
automatisch op één van de twee dagen worden
ingepland.

Hieronder een uitspraak van afgelopen week:
• Kleuter van 6 zegt tegen de juf:
- “Ik heb het uitgemaakt juf
- “OHH Waarom?”
- “Ik wilde meer tijd voor mijn
vriendinnen hebben!!!!”

Bag2School
Het duurt misschien nog even,
maar op donderdag 5 april
2018 is weer de tweede
Bag2School-actie van dit
schooljaar. Tussen 8:00 en 8:30 kunt u 2de hands
kleding, beddengoed, tassen en schoenen
achterlaten bij de Bag2school-auto. Met de
opbrengst van deze actie kan onze oudervereniging
weer leuke activiteiten voor onze kinderen
organiseren.
Start alvast met verzamelen…

Maandsluiting groep 5
Vrijdag 2 maart staat de maandsluiting van groep 5
op het programma. Alle ouders, opa’s en oma’s en
andere familieleden zijn dan van harte welkom op
school. De maandsluiting begint om 11.45 uur in de
aula van onze school. De deur gaat om 11.30 uur
open voor het publiek.
Leerkrachten groep 5.
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