Straapsels
31 januari 2019
Agenda voor de komende weken
Donderdag 31 januari:
adviesgesprekken groep 8
Dinsdag 12 en donderdag 14
februari: 10-minutengesprekken
Dinsdag 26 februari: schoolfotograaf
Woensdag 27 februari:
Ouderavond actief ouderschap
Ouderavond actief ouderschap
Op woensdagavond 27 februari is er
een bijeenkomst op school waarin
we met elkaar, in groepen, gaan
praten over de wensen en
verwachtingen van u, van alle
ouders dus!
De avond wordt georganiseerd door
Stichting Actief Ouderschap. We
stellen het zeer op prijs als u er dan
bent.
Een officiële uitnodiging volgt nog,
maar houdt u alvast 27 februari van
19.00 tot 21.00 uur vrij!
Wilt u helpen ons onderwijs nóg
beter te maken?
Om de drie jaar neemt de school
een enquête af bij ouders,
leerlingen en het personeel.
Om goed onderwijs te kunnen
blijven geven, is het voor de school

belangrijk om te weten wat u als
ouder(s)/verzorger(s) vindt van onze
school.
Aanstaande maandag vindt u in uw
mailbox een link naar deze
ouderenquête. Het invullen ervan
duurt ongeveer 10 minuten.
De antwoorden worden door een
extern bureau (Scholen met Succes)
verwerkt, alles is anoniem.
Eind maart wordt u geïnformeerd
over de conclusies.
Het is écht goed als u meedoet!
ALVAST DANK DAARVOOR

Schoolfotograaf
Op dinsdag 26 februari komt de
schoolfotograaf. De foto's worden
dit jaar gemaakt met als
achtergrond: steigerhout grijs.
Natuurlijk worden er ook dit jaar
weer broer en zus foto's gemaakt.
Wilt u ook dat er een broer/zus foto
wordt gemaakt als een van uw
kinderen niet meer/nog niet op
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onze school zit, dan kan dit tussen
15.00-15.15u. De overige foto's
worden onder schooltijd gemaakt.

Ook is er een JIBB beweegkalender
en het naschools programma tot en
met juni 2019 bijgevoegd.

Activiteiten JIBB
Nog energie over na alle drukte van
de carnaval? Dan hoef je rest van de
carnavalsvakantie echt niet stil te
zitten, want in deze vakantie heb je
de kans om mee te doen aan te
gekke, maar ook vette en nieuwe
activiteiten!
Denk aan trampoline springen,
waterpolo, zaalvoetbal en het
Helmonds kampioenschap tikkertje.
Ook voor de kleinste kids is er van
alles te doen, zoals taekwondo,
handbal of ouder-kind
weerbaarheid. Onze Junior Jibb’ers
organiseren ook weer een activiteit,
namelijk Levend Mario Kart &
Levend ganzenbord. Dit is nog lang
niet alles, er zijn genoeg leuke
activiteiten te doen in de
carnavalsvakantie!
In de bijlage treft u de flyers aan.
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