Nieuwsbrief 18 januari 2019
Afscheid
Tristan Woltjer, leerling uit groep 8, is deze week gestart op De Triviant in Neede; een school voor
voortgezet speciaal onderwijs. Vorige week hebben de kinderen en mentoren van zijn groep afscheid
van hem en zijn ouders genomen. Wij wensen Tristan heel veel succes en plezier op zijn nieuwe
school!

Personele ontwikkelingen
Vorige week was de laatste werkweek van Esther Tankink, mentor in de onderbouw. Zij is nu met
zwangerschapsverlof en wordt vervangen door Patricia Döbber. Wij wensen Esther een heel fijn
verlof toe!

Concert PlasticVantastic
De afgelopen weken heeft een aantal kinderen na schooltijd muzieklessen gevolgd op onze school. Zij
vormen samen het PlasticVantastic orkest en hebben hard geoefend. Zondagmiddag 20 januari om
15.00 uur verzorgen zij samen met het B-orkest van de Haaksbergse Harmonie een mini-concert. Dit
concert vindt plaats in het Verenigingsgebouw van de Harmonie aan de Uiterhoevestraat 7.
Belangstellenden zijn van harte welkom!

Workshop De Ontdekkingsreis
Voor de workshop De Ontdekkingsreis zijn nog een paar plekken vrij. Kinderen volgen
hierbij na schooltijd toneellessen en gaan samen een film maken. Voor meer informatie
of opgeven kun je contact opnemen met Renate van Laarhoven via
renate@workshopdeontdekkingsreis.com Opgeven kan alleen nog volgende week!

Vanuit de MB
Voor de maanden februari en maart worden er nog kookouders gezocht om
de workshops in de middenbouw te verzorgen. Het gaat om de maandag-,
dinsdag – of donderdagmiddag van 13.00 uur tot 15.00 uur.
Ideeën/recepten zijn op school aanwezig.
Voor vragen en aanmelden kun je terecht bij Cyril Slot, cyrilslot@gmail.com ,
moeder van Ize Slot uit groep 5, of bij Boraya (mentor groep 4). We hopen
op veel aanmeldingen zodat er veel kinderen kunnen koken.

Vanuit de BB
Rectificatie groep 7 en 8 basketbaltoernooi
De eerste wedstrijden van de groepen 7 en 8 zullen niet, zoals eerder gemeld, om 12.30 uur zijn,
maar al om 12.15 uur.
Om 14.45 uur worden de finales gespeeld en om 14.55 uur is de prijsuitreiking. Hierna gaan de
kinderen zelfstandig naar huis.
Er zijn nog een paar coaches nodig voor groep 7 en 8. Aanmelden kan bij de mentor.

Website
Bij de berichten is geplaatst:
 Een flyer voor een workshop Science Vloeistofmengsels voor kinderen uit de groepen 3. 4 en
5 op woensdag 30 januari a.s.
 Een uitnodiging voor de kleuterkerkviering op 3 februari a.s.

Agenda (De in groen gedrukte data zijn voor het eerst in de agenda van de nieuwsbrief opgenomen.)
28-01
Basketbaltoernooi groepen 7 en 8
31-01
Audit
05-02
Kinderraad
12-02
OR
19-02 en 20-02
Definitieve adviesgesprekken groep 8
20-02
MR
22-02
Studiedag: kinderen vrij.
25-02 t/m 01-03
Voorjaarsvakantie
04-03
Carnaval
06-03
Hoofdluiscontrole
08-03
Portfolio mee naar huis
12-03 en 13-03
Ontwikkelingsgesprekken gr. 1 t/m 7

