Vrijdag 08-02-2019
Schoolnieuws
20 maart: Achterbanbijeenkomst

Save the date! Op woensdagavond 20 maart vindt alweer de
achtste Achterbanbijeenkomst plaats voor ouders, personeelsleden en andere
geïnteresseerden. Tijdens een Kennismarkt kunt u informatie verzamelen en vragen
stellen over medezeggenschap, onderwijs, OPSPOOR en diverse andere actuele
onderwerpen*. Hiervoor zijn onder andere de Raad van Toezicht, het bestuur en de GMR
aanwezig. Vervolgens is er de verfrissende theatershow ‘Lastige Kinderen? Heb jij even
geluk!’ van De Omdenkers. Zij brengen hun shows met veel humor en zetten hun publiek
altijd aan het denken.
*Zijn er onderwerpen die u graag behandeld wilt zien en die interessant zijn voor een
brede groep? Laat u het ons dan weten via info.gmr@opspoor.nl.

Afsluiting Thema
Volgende week vrijdag 15 februari sluiten we de thema’s af. Van 8:45 tot 9.15 bent u
van harte welkom in de speelzaal, daarna gaan de kinderen naar hun eigen groep en
kunt u tot 9.45 uur de klassen nog even bezoeken.

Nieuws uit de onderbouw
Vervoer naar de Purmaryn op 4 maart

Nieuws uit groep 1 / 2 a

We hebben pas 4 van de 15 ouders om ons op 4-maart naar de Purmaryn
te brengen!!!
Vanaf volgende week maandag verwelkomen wij onze stagiaire.
Zij volgt een opleiding om klassenassistente te worden.
Voor sommige is zij een oude bekende, zij heeft hier namelijk zelf op school gezeten.

Leefstijl: Groep 1/2 B tekent op vrolijke en boze muziek.
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Deze kanjers hebben hun B diploma gehaald, gefeliciteerd Timur, Max en Ruben!! Ni

e
Nieuws uit de bovenbouw
de bovenbouw

Het scholenvoetbaltoernooi' dat op woensdag 27 februari wordt gehouden in de sporthal
van Monnickendam is bedoeld voor kinderen in groep 8, teams kunnen eventueel worden
aangevuld met eigen schoolkinderen uit groep 7. Alle info staat op de poster.

Hoofdluis controle
In de eerste week na de vakantie worden in alle klassen de
kinderen weer op hoofdluizen en/of neten gecontroleerd. Wilt u uw
kind(eren) thuis alvast controleren op hoofdluis. Thuis een
besmetting constateren is prettiger voor het kind, u als ouder en de
school. Wilt u het bij de leerkracht melden wanneer uw kind
hoofdluizen / neten heeft.

Agenda / belangrijke data
15 februari
16 februari
25 februari
4 maart

Afsluiting thema 8.45 uur in de speelzaal
Voorjaarsvakantie t/m 25 februari
studiedag, alle leerlingen zijn vrij
Groep 1/2 naar de Purmaryn

