Straapsels
18 januari 2018
Agenda voor de komende weken
Donderdag 25 januari:
studiemiddag, alle kinderen om
12.00 uur uit.
Vrijdag 26 januari: rapport gaat mee
naar huis
Dinsdag 30 januari en donderdag 1
februari: rapportgesprekken
Vrijdag 9 februari: viering Carnaval
Maandag 12 t/m vrijdag 16 februari:
Carnavalsvakantie
Studiemiddag
Op donderdag 25 januari zijn alle
kinderen om 12.00 uur uit. Dit in
verband met een studiemiddag van
de leerkrachten.
Rapportgesprekken
Op dinsdag 31 januari en donderdag
1 februari vinden de rapportgesprekken voor groep 1 t/m 7, de
Topklas en de taalklas plaats. Via de
leerkracht van uw kind krijgt u op
dinsdag 23 januari te horen op
welke dag en op welk tijdstip u dit
gesprek heeft. Wilt u het rapport
meenemen naar het

rapportgesprek? Dan kunt u het
samen met de leerkracht
doornemen.
Adviesgesprekken
De adviesgesprekken voor groep 8
vinden plaats op maandag 29 en
dinsdag 30 januari en op donderdag
1 februari.
De uitnodiging voor het gesprek
krijgt u via de leerkracht.
Wijzigingen op de schoolkalender
In de maand februari staat dat de
viering van Carnaval op vrijdag 23
februari plaatsvindt, dit moet vrijdag
9 februari zijn.
De zomervakantie duurt tot en met
vrijdag 17 augustus. Op de kalender
staat dat deze tot en met 13
augustus duurt.
Wilt u de data aanpassen op de
schoolkalender? Alvast bedankt.
Oproep kopieerouder
Is er een vader/moeder/opa of oma
die de school 2x per week enkele
uurtjes vrijwillig kan en wil
ondersteunen met wat
kopieerwerkzaamheden? Voor een
uitleg/instructie over de
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kopieermachine en de
werkzaamheden wordt gezorgd. U
kunt aanmelden of vragen stellen
via mail silkevos@obsh.nl
Carnaval in het Strapersgat!
Wegens succes herhaald! Om alvast
in de stemming te komen!
Op woensdag 7 februari is het
ZET ‘M OP DAG! Alle kinderen en
leerkrachten mogen met een bril,
hoed, neus, pruik (geen maskers)
naar school komen.
Op donderdag 8 februari is het
RAAR MET JE HAAR DAG! Iedereen
mag met een leuk, verrassend
kapsel naar school komen!!
Op vrijdag 9 februari vieren wij
Strapers ons carnavalsfeest.
Het eerste deel van de viering staat
in het teken van het opvoeren en
het kijken naar optredens.
Het is niet gelukt om de viering met
optredens dit keer in twee delen te
houden. Omdat we nu met alle
kinderen samen zitten is de hal
compleet gevuld.

Alhoewel we het liever anders
zouden zien is deze viering om
veiligheidsredenen helaas daarom
zonder ouders. We hopen op uw
begrip en zullen hier op termijn een
goede oplossing voor te vinden.
Na de optredens van alle klassen
gaan we hossen en spelletjes doen
met lekkere carnavalsmuziek erbij!
De kleuters hebben zoals altijd hun
eigen programma.
De kinderen die niet kunnen of
willen meedoen tijdens het hossen,
mogen in groep 5 of 6 een film
kijken. Dit wordt volgende week
door de eigen juf/meester aan alle
kinderen gevraagd.
Rond 12.15 uur gaan we terug naar
de klassen en sluiten daar af. Om
12.30 uur is de school voor iedereen
uit en begint de vakantie.
Op vrijdag 2 februari wordt bekend
gemaakt wie van groep 8 de nieuwe
prins of prinses zal zijn.
Alaaaaffff! De werkgroep.
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