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Rapporten inleveren
We missen nog een paar rapporten. Geeft u ze zo snel mogelijk mee!
Voorleesontbijt
Donderdag 25 januari hebben de peuters van peuterspeelzaal Tweety en de
kleuters van onze school deelgenomen aan het Voorleesontbijt.
Wethouder Paul Loermans ging de kinderen voorlezen uit het boek
“Ssst! De tijger slaapt”. Na het voorlezen hebben de kinderen een lekker
broodje gegeten. Het was een super leuke bijeenkomst!

Jeugdsoos
Beste kinderen,
Vrijdag 26 januari is het weer Jeugdsoos, we gaan een zaalactiviteit doen.
De volgende Jeugdsoos zal zijn op vrijdag 23 februari en vrijdag 23 maart.
De soos begint altijd om 19.00 uur en eindigt altijd om 21.00 uur.
De activiteiten worden een week vooraf bekend gemaakt in de Klapuit.
Natuurlijk hopen we dat jullie de activiteiten leuk vinden en gewoon gezellig
mee doen. Mocht je een activiteit niet leuk vinden, dan sla je gewoon een
keertje over. Graag je gymschoenen meenemen.
De entree is € 1,50 per kind.
Drinken kost € 1,00 en een zakje chips of snoep € 0,65.
We hopen dat jullie er allemaal weer veel zin in hebben
Groetjes Linda, Suzanne en Yvonne
Seizoenviering
Dinsdag 30 januari houden we onze eerste seizoenviering van het jaar.
De organisatie ligt in handen van de kinderen van groep 8. Zij gaan er voor
zorgen dat er verschillende groepjes kinderen gaan optreden deze middag.
Ook u bent daarbij van harte welkom vanaf 12.45 uur.
Rapporten en oudergesprekken
Vrijdag 2 februari gaan de rapporten mee. De oudergesprekken zijn gepland
op maandag 5 en dinsdag 6 februari tussen 17.30 een 19.30 uur.
Voor de ouders van de kinderen van groep 1 t/m 5 is er ook de mogelijkheid
het gesprek te plannen op die dagen tussen 14.30 en 16.45 uur.
Wanneer u contact opneemt met de leerkracht, kunt u uw voorkeur aangeven.
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