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Rapporten
Maandag 19 februari krijgen alle kinderen van groep 3 t/m 8 hun
rapport mee naar huis. De besprekingen (groep 3 t/m 7) hierover
vinden plaats op dinsdag 20 en woensdag 21 februari. Net als bij de
startgesprekken aan het begin van dit jaar, mogen de kinderen van
groep 5 t/m 7 ook meekomen naar de rapportbespreking. In de
bijlage van deze nieuwsbrief vindt u de tijd waarop u wordt
verwacht. Kunt u niet op het tijdstip dat u bent ingedeeld, wilt u dan
proberen te ruilen met iemand anders? Wilt u deze verandering wel
doorgeven aan de leerkracht?
De ouders van de kinderen uit groep 8 worden in maart uitgenodigd voor een gesprek over de
keuze van het voortgezet onderwijs.
Ziekmeldingen
Wilt u kinderen die ziek zijn ’s morgens telefonisch afmelden en dit niet per mail doen? De mail
wordt niet iedere dag om 08.30 uur al geopend en zo kunnen misverstanden ontstaan over
kinderen die niet op school zijn.
Judo clinics
Volgende week maandag is de laatste keer van de drie judo clinics, die de groepen 1 t/m 6 hebben
gehad. Heel enthousiaste kinderen en de judovereniging was dat gelukkig ook!!
Boomfeestdag
Woensdag 14 maart doen de groepen 5 en 6 mee aan de boomfeestdag in de gem. BorgerOdoorn. Ze gaan dan, samen met nog een aantal scholen, naar Poolshoogte. Daar worden de
kinderen in drie groepen verdeeld en hebben afwisselend een educatief, een natuur en een
sportief gedeelte. Het is verstandig om oude kleren en stevige schoenen aan te doen.
Om 8.30 uur vertrekken de kinderen van school en ze zullen er om ongeveer 12.30 uur weer zijn.
Volgende nieuwsbrief meer informatie.
Afwezigheid
Meester Roelof is de volgende week afwezig.
Bijlage
Schema oudergesprekken; Bibliotheek
Agenda (15-02 t/m 21-03)
16-02 Loopspeltoernooi groep 3/4 in Borger
19-02 Rapport gaat mee naar huis
20-02 Rapportbespreking (groep 3 t/m 7)
21-02 Rapportbespreking (groep 3 t/m 7)
26-02 Eerste dag voorjaarsvakantie
02-03 Laatste dag voorjaarsvakantie
06-03 Teamvergadering
07-03 Nieuwsbrief 12
14-03 Boomfeestdag groep 5/6
16-03 Voorstelling groep 7/8
21-03 Nieuwsbrief 13
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Onze jarigen (van 15-02-2018 t/m 07-03-2018)
15-02 Jowi Koopmans (groep 3)
15-02 Norah Evenhuis (groep 4)
15-02 Demi Boertien (groep 6)
20-02 Femke Kaspers (groep 1-2 blauw)
21-02 Hailey Goeree (groep 1-2 blauw)
23-02 Anne-Wil van Rhee (groep 8)
24-02 Lente de Jong (groep 7)
27-02 Lieke Kimmels (groep 1-2 geel)
01-03 Mats Heijne (groep 1-2 geel)
02-03 Kyano van Gulik (groep 5)
02-03 Jesper Olsman (groep 6)
04-03 Noah Sueters (groep 3)
04-03 Claudia Rossing (groep 8)
05-03 Luna van der Veen (groep 6)

