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VOOR IN DE AGENDA

HIEP HIEP HOERA!
Een fijne verjaardag!
JANUARI
20 Amal Sabsabi
21 Branco Kajpus
24 Jonne van Diemen
31 Milan Kajpus
FEBRUARI
1 Enzo van Meurs
2 Charlène Rehani
2 Aya Sabri
3 Adam Bouamlat
5 Febe De Brouwer
6 Esmay Steinkamp
11 Nihal Kilinç
15 Elise Beerman
18 Valentino Smith

25 januari Studiedag leerkrachten Perspecto
leerlingen VRIJ
31 jan +2 feb oudercontact groep 1+2
3 februari studiemiddag de leerlingen zijn
’s middags VRIJ
6 februari cultuurmenu groep 3+4
9 februari vrij inloopspreekuur jeugdverpleegkundige
10 febrauri Nieuwsbrief 7 komt uit
20+21 febrauri adviesgesprekken groep 8
27 feb t/m 3 maart Voorjaarsvakantie
9 maart vrij inloopspreekuur jeugdverpleegkundige
10 maart Nieuwsbrief 8
13+14 maart Oudercontacten groep 3 t/m 7
17 maart Tweede rapport mee
30+31 maart Schooluitvoering

Inzamelingsactie Stichting Leergeld
De opbrengst van onze lege flessenactie heeft

€ 48,50

opgeleverd! Hartelijk dank aan eenieder die een bijdrage
geleverd heeft. Het volledige bedrag is reeds overgemaakt
aan Stichting Leergeld.

Studiemiddagen team
Op woensdag 25 januari en vrijdagmiddag 3 febrauri zijn de kinderen vrij.
Op woensdag 25 januari heeft het team een studiedag met alle leerkrachten van onderwijsgroep
Perspecto, we brengen dan een bezoek aan de NOT; de Nederlandse Onderwijs tentoonstelling
te Utrecht.
Op vrijdagmiddag 3 februari hebben we een studiemiddag met het team op school.
De kinderen zijn deze middag vanaf 12.00 uur vrij.
’s Ochtends is het gewoon school van 8.45 tot 12.00 uur. Er is deze middag geen mogelijkheid
tot overblijven.
Schooluitvoering
Nog even en dan komt de schooluitvoering er
weer aan! Deze zal plaatsvinden op donderdag
30 en vrijdag 31 maart.
Vanaf 1 februari wordt er weer elke
woensdagavond vanaf 19.00u aan de decors
getimmerd en geverfd op school. Helpende
handen zijn welkom! Als u meer informatie
wilt of mee wilt helpen, kunt u via school
contact opnemen met Sam Dieleman,
voorzitter van de ouderraad. Of gewoon
langskomen op deze avonden!
Ook houden we op school knutselavonden om
de kleding te maken. Niet alleen naaiwerk, ook
plak en knutselwerk. Vanaf 30 januari , elke
maandagavond vanaf 19.00 uur op school. De
deur staat open, vooraf opgeven is dus niet
noodzakelijk. We hopen weer op veel ouders
een beroep te mogen doen. Namens de
kinderen en de juffen alvast ontzettend
bedankt voor uw hulp!

Inleveren lege batterijen
Wist u dat op school ook lege batterijen ingeleverd kunnen worden?
We hebben er een speciale ton voor staan. Deze vindt u in de grote hal
in de hoek naast het de pc’s
Lege batterijen zijn op school van harte welkom!

