start Citotoetsweken
startavond ‘Rots en water’
ivm studiedag alle lln. vrij
10-minuten-gesprekken
10-minuten-gesprekken

Jarigen
do. 10 jan.
za. 12 jan.
zo. 13 jan.
do. 17 jan.
ma. 21 jan.

meester Paul
Ingmar
Tjerk
Lisa
Djoeke

Nieuwsbrief 09-01-2019

(alvast) Van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag.
Gezegend nieuwjaar
Het jaar 2019 is een feit. De kinderen hebben twee weken kunnen
genieten van vakantie en vrijheid. Een aantal van jullie heeft
gehoor gegeven aan de oproep om afgelopen zaterdag mee te
helpen met het vegen van het plein. Een gezellig en actief moment
want binnen een half uur lag het plein er dan ook weer picobello
bij. Hartelijk bedankt voor jullie inzet. Maandag j.l. is door Marc
Veenstra het zand van de zandbak vervangen omdat hier glas en
plastic splinters waren aangetroffen. Dus ook voor de kinderen is
het nu veilig om hier heerlijk in te graven en te spelen. Een goed
begin van het nieuwe jaar.

Nieuwe leerling
We mogen twee nieuwe leerlingen welkom heten. Het gaat om
Danyellah (gr 2) en zij is met familie net in Wijnjewoude komen
wonen en Ingmar; hij komt in groep 1 en is broertje van Oane
Meindert (gr 5) en Mark (gr 3). We gaan er alles aan doen zodat
jullie een leerzame en fijne tijd hebben bij ons op school.
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Agenda
ma.14 jan.
wo.16 jan.
ma.04 feb.
ma.11 feb.
wo.13 feb.

10 min.-gesprekken
De gesprekken staan dit jaar gepland op maandag 11 en
woensdag 13 februari. We willen graag starten om 16:00 uur.
Mocht dit voor u heel slecht uitkomen dan kunt u dit via
onderstaande mailadres doorgeven.
t.postma@pcbosmallingerland.nl

Tosti-dag
dinsdag 15 jan.
dinsdag 22 jan.

groep 5/6
groep 7/8

Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op woensdag 23 januari.
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Rots en water
Zoals voor de kerstvakantie als aangekondigd is de
startbijeenkomst over ‘Rots en water’ op woensdag 16 januari voor
alle ouders van kinderen van de groepen 5 t/m 8. Wat nog niet
geschreven was is dat deze avond start om 19:15 u. met inloop.

