ivm studiedag alle lln. vrij
uitreiking rapportfolio
10-minuten-gesprekken
10-minuten-gesprekken

Jarigen
ma. 23 jan.
do. 24 jan.
vr. 25 jan.
vr. 1 feb.
zo. 3 feb.
ma. 3 feb.

Benjamin
Iris
Jenneke
Rosalie
Fardau
Daniël

Nieuwsbrief 23-01-2019

(alvast) Van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag.

Lief & leed
We mogen u het verheugende nieuws melden dat Björn en Julian
een broertje hebben gekregen. Hij heet Robin en is geboren op 15
januari en moeder en zoon maken het goed. Vanaf deze plek
willen we de ouders en de beide broers van harte feliciteren met
dit prachtige geschenk.
Sneeuwbult
Een paar grapjassen hebben zich heel goed vermaakt gisteravond
op het schoolplein. Beide ingangen waren gebarricadeerd met
sneeuw. Lastig want de sleutel van het hok met sneeuwscheppen
ligt natuurlijk binnen. Toch hebben we er wel even om kunnen
lachen.
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Agenda
ma.04 feb.
vr. 08 feb.
ma.11 feb.
wo.13 feb.

Rots en water
De eerste Rots en Water training is vol enthousiasme door de
kinderen ontvangen. Ze vonden het geweldig om het vertrouwen te
tonen door je te laten vallen in de armen van de klasgenoten zodat
zij je opvingen. Morgen is de volgende Rots en Watertraining, de
kinderen zien er al naar uit.
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
Meivakantie
We kwamen er via een oudermelding achter dat de meivakantie in
de vakantielijst op de schoolkalender onjuist staat vermeld. Op de
kalender zelf staan wel de juiste data.
De vakantie is van vrijdag 19 april (goede vrijdag) tot en met
vrijdag 3 mei.
Rapportfolio
Vrijdag zullen de rapportfolio’s aan de kinderen meegegeven
worden. Het rapport en de Cito-uitslagen zijn vanaf die dag via
ouderportaal inzichtelijk. Mocht u (nog) geen inloggegevens
hebben dan hoor ik dat graag zodat ik ze u toe kan mailen. Ouders
groep 1 krijgen deze sowieso. Het rapport wordt ook uitgeprint,
deze zullen tijdens de gesprekken worden meegegeven.
Studiedag maandag 4 februari
Op de eerste maandag van februari hebben we een studiedag
waardoor alle kinderen vrij zullen zijn.
Tosti-dag
dinsdag 29 jan.
dinsdag 5 feb.

groep 1/2
groep 3/4

Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op woensdag 6 februari.
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Nieuwe leerling
Ze is al even voor proef op school geweest maar vanaf morgen
mogen we Iris als nieuwe leerling begroeten. We heten je dan ook
van harte welkom op onze school. We gaan er alles aan doen
zodat jij een fijne en leerzame tijd mag hebben op Votum Nostrum.

