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AGENDA
Maandag 8 januari
Woensdag 10 januari
Maandag 15 januari
Maandag 15 januari
Dinsdag 16 januari
Woensdag 17 januari
Maandag 22 januari
Maandag 22 januari
Maandag 29 januari

Nieuwjaarsbijeenkomst in de klas van uw kind (vanaf 13:30 uur)
Luizencontrole
Na-schools Sporten met Juf Inge (14:15 –14:45 uur)
MR-vergadering (19:00 uur)
Kinderen vrij, Studiedag voor leerkrachten
Start dramalessen van Eveline Bloks (14:15—15:15 uur)
Begin toetsweek
Clinics vechtsport tijdens de gymles van Juf Inge
Clinics vechtsprot tijdens de gymles van Juf Inge

——————————————————————————————————————————————————————————

VACATURES
We groeien. Dit betekent dat er in maart 29 kinderen in groep 1/2 zitten. Om te
zorgen dat de kinderen het onderwijs krijgen dat ze nodig hebben, gaan de groep in
de ochtend splitsen. De kinderen van groep 2 krijgen dan tot het einde van het
schooljaar les van een nieuwe juf (of meester). Deze zijn we aan het zoeken. Maandag 8 januari staan de sollicitatiegesprekken gepland. Juf Frederieke zit ook in de
sollicitatiecommissie!
Er komt ook extra onderwijsassistent. Deze assistent gaat werken in groepen met
kinderen en in onze nieuw op te zetten taalklas. De sollicitatiegesprekken met kandidaten voor deze functie zijn op 15 januari. Wij houden jullie op de hoogte van de
resultaten van deze sollicitatiegesprekken.

TAALKLAS
We gaan een taalklas starten voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben
op het gebied taal. Juf Monique gaat lesgeven in die taalklas. Deze taalklas gaat
starten in februari. We gaan in die taalklas ook taalles geven aan ouders samen met
hun kinderen. Wij geloven in het belang van SAMEN LEREN! De ouders die dit betreft krijgen van ons een aparte uitnodiging.

OUDJAAR & NIEUWJAAR
Wij kijken terug op een mooi jaar waarin we hard hebben gewerkt. Gewerkt aan de
ontwikkeling van kinderen, gewerkt aan de ontwikkeling van school. Samen met
ouders. En… we blijven dit doen! Maar eerst VAKANTIE. Op 8 januari zijn we er
weer en proosten we met elkaar in de klas op het nieuwe jaar met nieuwe uitdagingen. Wij hopen u allemaal te ontmoeten op 8 januari om 13:30 uur. Een persoonlijke uitnodiging hiervoor heeft u al van uw kind(eren) ontvangen!
PS: de kerstviering was TOP! Foto’s zijn te zien op onze facebookpagina.

FIJNE VAKANTIE en EEN GOED BEGIN VAN 2018!!
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