Straapsels
17 januari 2019
Agenda voor de komende weken
Dinsdag 22 januari: studiemiddag,
alle kinderen om 12.00 uur uit
Dinsdag 29 en donderdag 31 januari:
adviesgesprekken groep 8
Aanpassingen schoolkalender
Op de schoolkalender staat dat in de
maand april de Koningsspelen zijn
op vrijdag 19 april. Dit wordt vrijdag
12 april.
De inloopavond die gepland staat op
donderdag 11 april wordt verplaatst
naar donderdag 18 april.
Wilt u dit op uw kalender
aanpassen.

16.00 uur de 10-minutengesprekken
plaats.
De kinderen van groep 3 t/m 7
ontvangen op vrijdag 8 februari hun
eerste rapport.
De ouders van de leerlingen uit de
Topklas krijgen een persoonlijk
bericht van juf Syl.
Vanaf donderdag 24 januari om 8.30
uur kunt u zich inschrijven voor de
gesprekken.
Bij ieder groep hangt dan een lijst
met tijden.
Deze lijsten hangen er tot
donderdag 31 januari.
Vult u zelf niets in dan zullen de
leerkrachten dat doen.
Op dinsdag 5 februari krijgen de
kinderen de uitnodigingen mee naar
huis.
Heeft u vragen of hulp nodig, vraag
de leerkracht om even mee te
kijken!

Inschrijven 10-minutengesprekken
voor de groepen 1 t/m 7 en de
Topklas
Op dinsdag 12 februari en
donderdag 14 februari vinden vanaf
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Extern nieuws

Elk jaar weer een feestje, de
Nationale Voorleesdagen. Een paar
dagen nét wat extra aandacht voor
de leukste prenten- en
voorleesboeken. Uiteraard hebben
wij de prentenboek top 10 in huis,
maar je kunt natuurlijk ook een
ander boek kiezen in onze
kinderboekenhoek, keus genoeg!
We nodigen alle kinderen heel graag
uit om op zaterdag 26 januari naar
de Ganzenveer te komen. Er wordt
vanaf 10.30u speciaal voor jullie
voorgelezen door onze
meesterverteller Rob van Os en we
hebben voor iedereen een lekker
ontbijtje klaarstaan.
Kom je ook? Gezellig!
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