Weekkaart-nieuwsbrief maandag 11 februari—vrijdag 15 februari 2019

WEEKKAART
NIEUWSBRIEF
MAANDAG 11 FEBRUARI 2019
VRIJDAG 15 FEBRUARI 2019
Samen leren voor morgen!

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

MAANDAG 11 FEBRUARI
Deze week worden Citotoetsen afgenomen. Denk even aan het aanmeldformulier voor Arcade-Plusformulier

DINSDAG 12 FEBRUARI

WOENSDAG 13 FEBRUARI

DONDERDAG 14 FEBRUARI
Vandaag is er een teamvergadering. Laatste dag voor inleveren formulier Arcade-Plus.
(Denk ook even aan je Valentijntje!)

VRIJDAG 15 FEBRUARI
In verband met een werkstudiedag van het team, is de school vandaag gesloten.
Bijzonderheden/aankondigingen
Arcade Plus
Vandaag wordt digitaal een extra bericht verstuurd over de organisatie van extra activiteiten op
OBS Den Velde. De leerlingen van groep 3 t/m 8 krijgen morgen een aanmeldingsformulier mee.
Voor meer informatie verwijzen wij graag naar het bericht dat apart, digitaal wordt verstuurd.
Het aanmeldingsformulier ontvangen wij graag in de week van 11 t/m 14 februari retour.
Extra schoolschoonmaak

Op 15 april a.s. organiseert de ouderraad een extra schoonmaakavond. Nadere informatie volgt.
Voorjaarsvakantie
Maandag 18 februari—vrijdag 22 februari: voorjaarsvakantie.
(Aan deze weekkaart hangt een extra pagina!)
Voor data etc. zie de kalender op www.obsdenvelde.nl
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Hartelijk dank!

Onze dank gaat uit naar de ouders-verzorgers die vorige week donderdag en vrijdag hebben geholpen bij de voorbereidingen en uitvoering van de Sportinstuif!
Ook een woord van dank aan de ouders-verzorgers die zich ook dit schooljaar beschikbaar stellen voor het toezicht op het schoolplein.

Mis de brief niet!
Morgen wordt de vierde nieuwsbrief gestuurd over de fusie. Een brief waarin onthuld zal worden
hoe het team is samengesteld. Ook belangrijk is natuurlijk de onthulling van de naam van de
samenlevingsschool. Eindelijk duidelijkheid! Veel ouders-verzorgers van onze school zijn oprecht nieuwsgierig naar de invulling van het nieuwe team.
Even ter verduidelijking!
In één van de vorige nieuwsbrieven heb ik aangegeven wat mijn rol nog zou zijn tussen februari
en juli 2019. Erwin en ik hebben afgelopen woensdag nog even een aantal zaken op een rij gezet en hieruit komt het volgende beeld naar voren:
Erwin richt zich op alle zaken die zich nu aandienen voor de samenlevingsschool.
Daarnaast is hij verantwoordelijk voor alle zaken op CBS Radewijk.
Op Den Velde blijft Jent verantwoordelijk voor:
-samenstelling weekbrief;
-deelname fusie-projectgroep;
-teamvergaderingen Den Velde-team;
-MR-vergaderingen in oude Den Velde-samenstelling;
-organisatie Arcade-Plus in testfase op Den Velde.
(Verder vormt hij met Linda Groeneveld en Annita Post een managementteam voor een cluster
van Arcadescholen.
Linda nam als locatiecoördinator ook deel aan de fusieprojectgroep. Aangezien juf Linda is gestopt op Den Velde, hebben we afgesproken dat juf Harmke haar plaats overneemt. Nu zijn beide scholen weer volledig vertegenwoordigd in de projectgroep. De projectgroep staat onder leiding van mevrouw Nynke Runia.

CITY_RUN 18 mei 2019
De inschrijving voor de CITY-RUN is geopend!
Schrijf uw kind of u zelf NU in voor de City-Run van 18 mei ! De starttijden zijn nagenoeg
hetzelfde als andere jaren.
Vroeg aanmelden, betekent dat je een STARTNUMMER met je voornaam erop ontvangt.
Na de voorjaarsvakantie wordt er ook een flyer verspreid, maar daar hoeft u niet op te
wachten!
https://www.hardenbergcityrun.nl
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