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Voorwoord

Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van 2018, een nieuwsbrief die ik heel graag anders had
willen beginnen. Het overlijden van Indy heeft er bij ons allemaal erg ingehakt. Een vrolijke
griet van twaalf die iedere dag met veel plezier naar school kwam…dat zij er zo plotseling
niet meer is…dit klopt niet, dit mag niet en dit is zo intens verdrietig dat ik er geen woorden
voor heb.
Het team doet zijn uiterste best om alle leerlingen goed in de gaten te houden. Zoals we al
eerder schreven, iedereen gaat anders met verdriet om. Let u goed op uw kinderen, op uzelf
en op de mensen in uw omgeving? Mocht u zich zorgen maken, behoefte hebben aan
ondersteuning…we zijn er en we hebben gelukkig ook voldoende hulp achter de hand die we
kunnen inschakelen.

Deze nieuwsbrief is korter dan u van ons gewend bent. Enkel de hoogstnoodzakelijke
mededelingen leest u hierin. We zullen u van andere belangrijke zaken z.s.m. in een tweede
nieuwsbrief op de hoogte brengen.
Jojanneke

Groepsbesprekingen
In februari 2017 vinden de groeps-/leerlingbesprekingen plaats.
De leerlingen uit betreffende groepen zijn die dag vrij! Noteert u dit vast in uw agenda.
Het betreft de volgende data:
Maandag 05-02-18
9.00 – 12.00 uur
Dinsdag 06-02-18
9.00 – 12.00 uur
Woensdag 07-02-18
9.00 – 12.00 uur
Vrijdag
09-02-18
9.00 – 12.00 uur
Maandag 12-02-18
Dinsdag 13-02-18
Woensdag 14-02-18

9.00 – 12.00 uur
9.00 – 12.00 uur
9.00 – 12.00 uur

groep 6 /7 Fiona
groep 7 Amy en Edith
groep 6 Kim
groep 3 Wilma
groep 4 Linda
groep 5 Jolanda
groep 6 /7 Cor

Na de voorjaarsvakantie, in de week van 12 maart t/m 16 maart, zullen de oudergesprekken voor
deze groepen plaatsvinden. U ontvangt hiervoor een persoonlijke uitnodiging.

Ouderraad
Er zijn weer data gepland waarop de kinderen oud-papier kunnen inleveren bij de ouderraadsleden.
Er worden dan ook weer lootjes uitgedeeld voor de verloting.
Inleverdata:
dinsdag: 30 januari
De maandagen: 12 februari, 12 maart, 26 maart, 9 april, 23 apil, op dinsdag 22 mei en op de
maandagen: 4 juni, 18 juni, 2 juli en16 juli.
Koffie-/inloopochtend; 14 februari a.s.

Belangrijke data
Voortaan elke vrijdagmiddag om 12.00 uur vrij (tot aan de zomervakantie)
26 januari
- school gesloten i.v.m. uitvaart Indy
29 januari
- studiedag, leerlingen vrij
06 februari
- swimming’s cool: groepen 5 t/m 8 gaan zwemmen

