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Nieuwsbrief 14 september 2017
Beste ouders,
We kijken terug op een geslaagde en druk bezochte informatieavond. De algemene presentatie van
die avond en de informatie die u in de groepen heeft gekregen, kunt u vinden op de website van de
school. Eén van de dingen die u die avond is meegedeeld betreft de jaarplanning. Deze kunt u vinden
op het ouderportaal. Hierop staan ook de definitieve data van de studie(mid)dagen:
• Dinsdagmiddag 31 oktober
• Donderdagmiddag 25 januari
• Maandagmiddag 26 maart
• Vrijdag 18 mei
• Maandag 28 mei
• Maandag 18 juni
Deze data en het vakantierooster zijn ook te vinden op onze website.
Schoolfotograaf
Op maandag 25 september a.s. komt de schoolfotograaf langs. Dit jaar is er wederom gekozen voor
een witte achtergrond. Houd u s.v.p. rekening met de kleur van de kleding van uw kind?
Staking?
Wij zijn voornemens om op donderdag 5 oktober a.s. mee te doen aan de landelijke staking in het
primair onderwijs. In dat geval zal de school dicht zijn. Mocht er in de tussentijd een kabinet zijn dat
maatregelen neemt en gehoor geeft aan de roep ‘uit het veld’, dan zullen wij ons opnieuw beraden.
U ontvangt zo spoedig mogelijk een aparte brief hierover.

Belangrijke data
13 - 28 september

De groepen 3 t/m 8 gaan lootjes verkopen voor de stichting Jantje Beton.
Jantje Beton komt op voor het recht van alle kinderen in Nederland om
dagelijks vrij en avontuurlijk buitenspelen en bewegen mogelijk te maken.
Een deel van de opbrengst mag de school zelf houden. Wij willen dat deel
reserveren om het nieuwe schoolplein bij de toekomstige Brede School zo
aantrekkelijk mogelijk te maken.

25 september

De schoolfotofgraaf komt langs.

28 of 29 september

U ontvangt van de leerkracht van uw kind de uitnodiging voor het
luistergesprek. De luistergesprekken zelf worden gehouden in de week van
maandag 9 oktober.

29 september

Inloopochtend tussen 08:20 en 08:40 uur. U bent van harte welkom om een
kijkje te komen nemen in de klas van uw kind. Om 08:40 uur kunt u samen
met andere ouders en de directeur informeel een kop koffie /thee drinken in
de grote hal van de school.

5 of 6 oktober

Start van de Kinderboekenweek op onze school. (zie ‘Staking?’)

9 - 13 oktober

In deze week zijn de luistergesprekken. De uitnodiging krijgt u eerder op 28
of 29 september.

13 oktober

Sluiting Kinderboekenweek met o.a. een voorleeswedstrijd voor de groepen
5 t/m 8.

16 - 20 oktober

Herfstvakantie

