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Opbrengst Kika

Agenda
25 jan.
28 jan.
5 feb.
11 feb.
12 feb.
14 feb.
15 feb.

Tijdens onze kerstmarkt hebben de kinderen allerlei
mooie spulletjes voor het goede doel verkocht. De
kinderraad had gekozen voor Kika als goed doel.
Afgelopen donderdag hebben de kinderenen van de
kinderraad een cheque van €.319,05 overhandigd
aan Truus van Willegen van Kika.
Namens Kika dank voor ieders inzet!

Maandsluiting groep 8
MR-vergadering
Open Avond
Adviesgesprekken
Adviesgesprekken
Adviesgesprekken
Studiedag (kinderen vrij)

Babynieuws
Voor jufrouw Shelby begon het nieuwe kalenderjaar
heel speciaal. Op 2 januari 2019 is Fayenn geboren.

‘Veilig naar school’ - fietsverlichtingscontrole

Babynieuws – deel 2
Naast het babynieuws van juffrouw Shelby hebben
we nog meer ‘babynieuws’. Juffrouw Amy is
namelijk zwanger en verwacht in mei 2019 haar
eerste kindje.
Juffrouw Amy zal net voor de meivakantie (vanaf 11
april) met verlof gaan. Ter vervaning van dit verlof
hebben we interne oplossingen gevonden. Vanaf 15
april zal het rooster in de kleutergroepen er als
volgt uit zien:
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Als oudervereniging proberen wij in samenwerking
met school, te zorgen dat uw kind veilig van en naar
school kan komen. Een mooi voorbeeld hiervan is
de verandering van de schoolzone op de
Hogesteeg.
Ook u als ouder/verzorger kunt eraan bijdragen dat
uw kind op een zo veilig mogelijke wijze op school
komt.
Veel kinderen komen op de fiets naar school. In
deze donkere tijd van het jaar is het van belang dat
uw kind goed zichtbaar is voor andere
weggebruikers. Goede verlichting is daarbij
essentieel.
Om de kinderen zich hier meer bewust van te
maken, zal door de oudervereniging op een ochtend
in de week van 14 t/m 18 januari een
fietsverlichtingscontrole gehouden worden.
Check dus deze week extra goed of de verlichting
van de fiets van uw kind in orde is !
Oudervereniging De Schakel
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