Nieuwsbrief
Januari 2018

Beste ouders / verzorgers,
Wat een geweldige periode hebben we de afgelopen tijd gehad. Sint en Kerst, 's avonds nog
een keer naar school, iedereen in feestelijke kleding, super lekker eten, samen zingen en de
avond afsluiten met een lied voor de ouders.
Wij willen alle ouders, opa's, oma's en kinderen bedanken die
geholpen hebben met voorbereidingen, knutselen,
bakken/koken en opruimen!! Wat is er weer veel werk verzet
en wat een heerlijke sfeer was er in de school. Ook als team
hebben we het jaar op een hele gezellige manier met elkaar
afgesloten. Moe maar voldaan zijn we de vakantie ingegaan.
En nu ligt 2019 voor ons. Daarvoor willen wij iedereen een
heel mooi schooljaar wensen waarbij we veel leren, plezier
hebben, mooie gesprekken voeren en nieuwe dingen zullen
ontdekken.
2019 zal ook een spannend jaar zijn. De inspectie komt ons
weer bezoeken om te beoordelen of we de goede lijn die we
hebben ingezet ook vast weten te houden en komt beoordelen
of er nog steeds sprake is van groei en verbetering. Een jaar
waarbij we actief op zoek gaan naar een nieuwe directeur die
leiding wil geven aan deze mooie ontwikkelingen, aan dit
prachtige team en deze heerlijke kinderen (in willekeurige
volgorde). Dat gaat vast lukken, want wie wil dat
nu niet?!
We willen het nieuwe jaar ook graag samen met u
starten. Daarom nodigen wij u uit om
maandagochtend iets meer tijd te nemen met het
naar school brengen van de kinderen. Wij hebben koffie klaar
staan en wat lekkers en zo kunnen
we elkaar de hand schudden en
onze wensen voor het nieuwe jaar
uitspreken.
Wij hopen u morgenochtend te
ontmoeten! De koffie staat klaar vanaf 8:30 uur.
Bij deze korte nieuwsbrief ontvangt u ook de nieuwsbrief van De Vreedzame school blok 3.
Het mooie thema voor dit blok is: “We hebben oor voor elkaar”.
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Belangrijke data
07 januari

08.30 – 09.30 met elkaar het nieuwe jaar inluiden;
er staat koffie/thee voor u klaar.

08 januari

Luizen controle

14 januari

19.00 MR vergadering

15 januari

19.00 OR vergadering

16 januari

10.30 – 11.30 gaan leerlingen groep 3 en 4 naar een
voorstelling

17 januari

Koffie/thee middag voor ouders met directie 13.15 –
14.15 uur

18 januari

Weekslot 4 groep 1 /2 A

21 januari

Vanaf deze week beginnen de Cito’s

21 januari

leerlingen groep 7 en 8 gaan naar van Gogh museum

28 januari

Adviesgesprekken groep 8

29 januari

Adviesgesprekken groep 8
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