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WEEKKAART
NIEUWSBRIEF
MAANDAG 15 APRIL 2019
VRIJDAG 19 APRIL 2019
Samen leren voor morgen!

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

MAANDAG 15 APRIL
Vanavond is er een extra schoonmaakavond. We hebben digitaal een brief van de OR gestuurd.
DINSDAG 16 APRIL
Vanavond houden wij contactgesprekken.
WOENSDAG 17 APRIL
Vanmiddag is er schoolvoetbal.

DONDERDAG 18 APRIL
Paasviering!

VRIJDAG 19 APRIL
Goede Vrijdag: de school is gesloten.
Maandag 22 april Tweede Paasdag: de school is gesloten.
Bijzonderheden/aankondigingen
Donderdag 25 april: Contactgesprekken.
Hartelijk dank!
Carola Bosscher is geruime tijd aan onze school verbonden geweest als onderwijsassistent. Ook op de Prinses Ireneschool is
zij actief. Die school heeft extra handen nodig in de klas. Zij wordt per ingang van 15 april a.s. volledig ingezet op de Prinses
Ireneschool.
De 12 begeleidingsuren van Carola, worden tot de zomervakantie nu overgenomen door juf Helen. Op die manier kunnen we
de individuele begeleiding van groepjes/individuele leerlingen voortzetten.
Carola, dank voor alle inzet!

Uit de school geklapt!
Volvo-Nederland lanceert eenmalig nieuw systeem voor opsporing mobiele telefoons
Er zijn van die dagen dat je onbewust onderdeel kunt worden van vernieuwingen. Zo kreeg OBS Den Velde deze week te maken met een nieuw systeem voor het opsporen van mobiele telefoons.
Moeder legt haar I-phone op het dak van de auto, en…..rijden maar. Van het dak gegleden! Zie die maar eens terug te vinden.
Geen nood! Moeder is met zoon de hele route afgereden en met het raam open, steeds het nummer van moeder draaiend en
op zoek naar haar vertrouwde ringtone, is gezocht. Met een erg koude neus van het buiten het raam hangen, kon slechts worden geconstateerd dat de I-phone niet langs de route lag. Gelukkig belde een eerlijke vinder en inclusief pasjes is alles weer
boven water. Mooi dat ‘Vind mijn I-Phone’ nu is ingeschakeld.
(Het Volvo-experiment blijft dus waarschijnlijk een eenmalige actie.)

Voor data etc. zie de kalender op www.obsdenvelde.nl
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