Nieuwsbrief
februari/maart 2020

Oudergesprekken:
Vrijdag 14 februari jl. hebben de leerlingen hun
rapport mee gekregen naar huis.
Op maandag 17 en dinsdag 18 vonden de meeste
oudergesprekken weer plaats. In groep E waren
dat voor verschillende leerlingen de
adviesgesprekken voor het voortgezet onderwijs.
De adviezen lopen uiteen van Praktijkschool, Argo
tot het Reynaertcollege. Voor deze leerlingen is
de laatste periode op de basisschool
aangebroken.
Het was fijn dat we zo veel ouders hebben
kunnen spreken over de ontwikkeling van hun
kind(eren).
Project Prehistorie:
Na de vakantie starten we met het project
Prehistorie.
Nadere info volgt!
Carnaval:
Vrijdag 21 februari is het weer carnaval op school
In de middag onvangen wij de prins en de raad
van elf op school en vieren we carnaval in de
gymzaal.

Dat is zekere een dikke

waard.
Iedereen die hier aan bijgedrage heeft, bedankt!
Bag to school
De kledingzakken waarin u oude kleding kunt
inleveren op school zijn inmiddels aangekomen.
Na de vakantie ontvangt u een zak om uw oude
kleding te doneren aan BAG TO SCHOOL. U kunt
de gevulde zakken inleveren van 16 tot en met 18
maart 2010.
Gezonde school!
We zijn er trots op u te kunnen
meedelen dat wij deze week
het bericht hebben gekregen
dat wij voor de komende vier
jaar weer het keurmerk
Gezonde school mogen
dragen. Het vignet (een stukje
groter dan het vorige heeft een
mooie plaats gekregen naast de voordeur van de
school!
Schoolkamp!
Het schoolkamp komt steeds dichter bij. We zijn
al druk bezig met de voorbereidingen Het gaan
weer drie leuke dagen worden. LET OP: misschien
ten overvloede, maar het kamp staat verkeerd op
de kalender. We gaan van 7 t/m 9 april en niet
een week later zoals op de kalender vermeld.

Kaart in Actie
De opbrengst van Kaart in Actie in december
vorig jaar is bekend!!
Er is door jullie voor € 468,50 aan kaarten
verkocht.

Agenda:
24 t/m 28 februari

voorjaarsvakantie

