Nieuwsbrief 26 januari 2018
Data van belang
29 januari - 2 februari
29 januari – 9 februari
12 februari – 18 februari
28 februari
1 maart
14 maart
22 maart

:
:
:
:
:
:
:

rapportgesprekken groep 1 t/m 7
adviesgesprekken groep 8
carnavalsvakantie
leerlingen groep juf Nicole vrij
Studiemiddag team alle leerlingen vrij om 12.35u
Studiedag alle leerlingen vrij
sponsorloop

Voorleesontbijt
Afgelopen woensdag hebben we allemaal kunnen genieten van een heerlijk
ontbijt op school waarbij de kinderen werden voorgelezen vanwege het
Nationale Voorleesontbijt. Hiermee zijn de Nationale Voorleesdagen (24
januari tot 3 februari) geopend. We bedanken alle voorlezer: opa’s, oma’s,
papa’s, mama’s en collega’s voor het voorlezen met zoveel enthousiasme.
Daarnaast hebben de kinderen de afgelopen periode 80 ballen middels
complimentjes verdiend. Als beloning daarvoor hebben we woensdag ook
meteen een heuse pyjama dag georganiseerd. Zelfs de juffen en meesters
deden mee!
Oudergesprekken
Volgende week zijn de oudergesprekken gepland. Natuurlijk hopen we u
allemaal weer te mogen verwelkomen! Ook de adviesgesprekken voor de
leerlingen van groep 8 vinden in deze periode plaats.
Indien u de ouderbijdrage nog niet heeft voldaan, kan dat tijdens één van
deze avonden nog gedaan worden.
Voorstelling
Op donderdag 1 februari gaan de groepen 7 en 8 naar de voorstelling “Joris
en de drakentemmers” in Theater De Bussel. De brief hierover volgt.
Carnaval
Er een bijlage bij deze nieuwsbrief is waarop u alle informatie vindt over
onze carnavalsviering op vrijdag 9 februari.
Vervangingen
Voor de komende week:
In groep 5a: woensdag en donderdag meneer Joost en vrijdag juf Nicole
In groep 5b: donderdag meneer Kees en op vrijdag meneer Remco
In groep 6a: woensdag juf Mariska
In groep 6b: woensdag juf Rozanne
In groep 8a: woensdag juf Steffi
In groep 8c: maandag en dinsdag juf Annemieke
Het is erg lastig om steeds een zelfde vervanger te krijgen voor de
groepen. Dit is heel vervelend voor de kinderen en dat begrijpen wij.

Wist u dat:
- De kinderen deze week meloen, tomaat en mango hebben gekregen.
- Ze volgende week meloen, appel en peer krijgen.
- Jullie (kinderen groep 4 t/m 8) je nog uiterlijk vandaag kunnen
aanmelden voor “Ieder kind is een kunstenaar”.
- Zij dierenmaskers gaan maken op 1, 8, 22 februari en 1 maart in
Oosterhout in Activiteitencentrum De Slotjes van 15.45-17.15u.
- De kosten €6,- bedragen per blok.
- Je daarvoor naar gdoll@ziggo.nl een berichtje kunt sturen of aanmelden
via Sjors Sportief.
- Er op woensdagen ook een inloopatelier is in Activiteitencentrum De
Slotjes van 13.30u tot 15.00u (niet in de vakanties).
- Deze activiteiten gratis zijn. Als je meer wil weten kun je mailen naar
gdoll@ziggo.nl (Godelieve Döll)
- Zij de afgelopen en komende maandagen bij ons op school de kinderen
al heeft laten of nog laat kennismaken met een activiteit (afdrukken).
- Kinderen ook mee mogen doen als ze niet in Oosterhout wonen maar
hier wel op school zitten.

