Weekkaart-nieuwsbrief maandag 12 — vrijdag 16 november 2018

WEEKKAART
NIEUWSBRIEF
MAANDAG 12 NOVEMBER 2018
VRIJDAG 16 NOVEMBER 2018
Samen leren voor morgen!

Leerling aanmelden? Vragen?
Directeur is van maandag t/m donderdag tot 18.00 uur bereikbaar: 0619460013.

MAANDAG 12 NOVEMBER 2018
Vanmiddag en vanavond zijn de laatste contactgesprekken

DINSDAG 13 NOVEMBER 2018

WOENSDAG 14 NOVEMBER 2018
Groep 6-7-8: Meester Remko komt invallen

DONDERDAG 15 NOVEMBER 2018
Vanmiddag is er een teamvergadering

VRIJDAG 16 NOVEMBER 2018
Bijzonderheden/aankondigingen
Contactgesprekken: Afgelopen donderdag hebben we de eerste contactgesprekken gehad.
Maandagmiddag en –avond zijn de laatste gesprekken. In deze gesprekken wordt er voor de kinderen
van groep 8 een voorlopig advies voor vervolgonderwijs gegeven. Het zou prettig zijn wanneer de kinderen van groep 8 bij het gesprek aanwezig kunnen zijn. Ook vanaf groep 3 mogen kinderen aanwezig
zijn bij de gesprekken als ouders en kinderen daar de voorkeur aan geven.
Woensdag 14 november: Juf Harmke en juf Helen hebben deze woensdag een studiedag. Meester
Remko werkt in groep 6, 7 en 8.
Studiedag: Op woensdag 21 november hebben juf Marinka en juf Nelleke een studiedag. We
hebben deze week helaas de melding gekregen dat de ingeplande invaller voor groep 1-2 niet meer
beschikbaar is. Er is nog geen andere beschikbare invaller gevonden. In het uiterste geval zullen we de
kinderen vrij moeten geven, maar dit proberen we ten alle tijden te voorkomen.
Voorlichting De Nieuwe Veste: Op 26 november wordt er op onze school een voorlichting gegeven door De Nieuwe Veste. De kinderen en ouders van groep 8 zijn uitgenodigd om te komen tussen
19:00-20:30 uur.

Muzieklessen: Helaas hebben we deze week een afmelding gehad van onze muziekdocent Bert.
Hij stopt met het geven van muzieklessen met ingang van maandag 12 november. Voorlopig zijn we
van plan om zelf de muzieklessen op te pakken met onze digitale methode Eigen-wijs digitaal.
Overige data: zie kalender website (bereikbaar via tabblad ‘nieuws’).
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