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LIO

Vanaf volgende week werkt Gerrita Kleijbeuker in groep 7/8. Ze zal haar LIO-stage in
deze groep doen. De ouders van deze groep hebben hierover een uitgebreider bericht
ontvangen.

Hoornbeeckstagiaire

De komende maanden zal Anne-Linde Suijker uit Sliedrecht als onderwijsassistente in
opleiding op onze school stage lopen.

Aanmeldingsavond en open huis

Op maandag 13 februari stellen we de ouders van de toekomstige vierjarigen in de
gelegenheid hun kind aan te melden. Het gaat om leerlingen die het volgende
cursusjaar (vóór 1 oktober 2018) de leeftijd van 4 jaar bereiken. Ze zijn dus
geboren in de periode van 1 oktober 2013 t/m 30 september 2014.
Van 19.30 uur – 21.30 uur bent u hartelijk welkom.
Ouders kunnen op deze avond met personeels- en
bestuursleden praten, de school bekijken en hun kind
in laten schrijven. Bent u verhinderd, dan kunt u
contact opnemen met ondergetekende.
Voor ouders die de school nog niet kennen, houden we op maandagmiddag 13 februari
“Open huis”. Er zal een korte presentatie worden gehouden en er kan een kijkje in de
school genomen worden. De gelegenheid hiervoor is van 14.00 tot 15.00 uur.

Op tijd!

Vooral in de ochtenduren komen kinderen en
ouders die hun kinderen begeleiden regelmatig
te laat op school. We verzoeken u er voor te
zorgen dat uw kind om 8.45 uur binnen is, zodat
de lessen op tijd kunen beginnen en de juffen,
plus de kinderen die wel op tijd zijn, niet hoeven
te wachten.
Ook ’s middags verwachten we de kinderen op
tijd in de klaslokalen.

Regel van de week
Voor ik naar huis ga, heb ik alles netjes opgeruimd.
Onder schooltijd eet ik geen kauwgom.

LVS-toetsen

Deze week en volgende week worden de LVS–toetsen in groep 3-8 afgenomen. De
resultaten hiervan zullen op het tweede rapport vermeld worden.

Agenda

Rapport nr. 1 (groep 1en 2)
Contactavonden groep 1 en 2
Vrijwilligersmaaltijd
Open huis
Aanmelding nieuwe leerlingen
Creamiddag
Voorjaarsvakantie:

woensdag 1 februari
donderdag 2 februari en dinsdag 7 februari
vrijdag 3 februari (voor aangemelde vrijwilligers)
maandag 13 februari van 14.00 – 15.00 uur
maandag 13 februari van 19.30 – 21.30 uur
donderdag 23 februari
vrijdag 24 februari t/m vrijdag 3 maart

Voor alle data geldt: zo de Heere wil en wij leven

Met vriendelijke groet, namens het team, A. Visser

