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Ouderbijdrage
Een groot deel van de ouders
hebben de ouderbijdrage voldaan. Daarvoor onze hartelijke dank! Met dit geld kan onze ouderraad extra activiteiten organiseren voor uw
kind. Heeft u de ouderbijdrage nog niet betaald?
Zou u dit dan z.s.m. willen doen. Ouders die nog
niet betaald hebben krijgen vandaag de factuur
nogmaals via mijnschool.nl binnen. Mocht betalen
een probleem zijn, dan kunt u vanaf 1 januari een
beroep doen op stichting leergeld in Haaksbergen
(www.leergeldhaaksbergen.nl).

Agenda
28-01

| Basketbaltoernooi gr. 7/8

10-02

| Meester Sil jarig

18-02

| Streetwise groep 1 t/m 8

14-02

| NSCCT afname groep 6

21-02

| Tentoonstelling project

22-02

| Meester en Juffendag

22-02

| Nieuwsbrief 7

In de Pyjama naar school
Afgelopen woensdag mochten de kinderen een ochtend in de pyjama naar school. Dit in verband met
het nationaal voorleesontbijt. Lekker samen ontbijten op school en genieten van een mooi boek. Aankomende week krijgen de kinderen van groep 1/2
nog een speciale voorleesverrassing.

Leden van de brandweek komen de
kinderen voorlezen. Deze activiteit is
mede mogelijk gemaakt door onze ouderraad. Meer foto’s staan op mijnschool.nl

Tentoonstelling
De hele school is bezig met het thema
‘gezondheid’. Binnen dit thema wordt
er van alles besproken en gemaakt in
de groep. Het thema wordt afgesloten
op donderdag 21 februari. Tussen
13.00 uur en 14.00 uur bent u van harte welkom op onze tentoonstelling. Ook
opa’s, oma’s, ooms, tantes, etc. zijn
van harte welkom.
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Meester Fred

Open dag

Meester Fred is sinds dit jaar onze gymleerkracht. Helaas is meester Fred na drie weken al uitgevallen met gezondheidsproblemen. Het herstel van meester Fred gaat
goed en momenteel neemt hij steeds meer
lessen over. We hopen dat meester Fred na
de voorjaarsvakantie de lessen weer kan
hervatten.

Ook dit jaar organiseren we weer een
open dag en een informatieavond voor
nieuwe ouders. De informatieavond is op dinsdag 18 februari van 19.30 tot 20.30. De open
dag is op dinsdag 19 maart. Kent u ouders die
op zoek zijn naar een nieuwe school? Wijs ze
op deze data.

Vakantierooster
2019-2020

Werkzaamheden plein

Het vakantierooster
voor komend schooljaar vastgesteld en is op onze site geplaats.
Hieronder een overzicht van de vakanties:
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Mei vakantie
Hemelvaart
Zomervakantie

:
:
:
:
:
:
:

19
21
22
10
25
21
11

okt. - 27 okt.
dec. - 5 jan.
febr. - 1 mrt.
apr. - 13 apr.
apr. - 8 mei.
mei. - 22 mei.
jul. - 23 aug.

Meester en Juffendag
Op 22 februari vieren alle meesters en juffen tegelijkertijd de verjaardag. We noemen
dat de meester en juffendag. Op deze dag
mogen de kinderen verkleed naar school.
Wat we allemaal gaan doen is nog een verrassing. Wel kunnen we al verklappen dat
de reken en taalboeken een dagje in de
kast blijven. Meer informatie over deze dag
krijgt u via het weekbericht van de groep.

De werkzaamheden op het
plein zijn zo goed als afgerond. De tuin en het plein
liggen we weer netjes bij.
Er komen alleen nog twee
basketbalpalen bij de voetbalkooi zodat hier gevoetbald en gebasketbald kan
worden. De aanpassingen
aan het plein zijn mogelijk gemaakt door de
opbrengst van de Jantje Beton loterij en de
opbrengst van de oranjemarkt. Daarnaast
hebben we een bijdrage gekregen van het stimuleringsfonds van de Rabobank en het VCO.
Tot slot hebben we gelukkig hulp gekregen
van een aantal ouders en Scott (leerling groep
7). Iedereen heel hartelijk dank!

Studiemiddag 4 maart
Dit jaar hebben we als
team slechts twee
studiedagen ingepland. De eerste was
in oktober en de
tweede is op 21
maart. In de plaatst
van hele studiedagen willen we dit jaar een
aantal studiemiddagen plannen. Op een studiemiddag gaan de kinderen tot 12.00 uur
naar school en zijn daarna vrij. Op
4 maart hebben we zo’n eerste
studiemiddag gepland. In de
agenda zetten dus!

