Oudergesprekken
Op maandag 17 februari en woensdag 19 februari vinden de
rapportgesprekken plaats. Deze week ontvangt u van de
groepsleerkracht een briefje waarop de dag en het tijdstip staan
vermeld. Tijdens dit gesprek zullen we de voortgang van uw
zoon/ dochter met u bespreken.
Vrijdag 21 februari krijgt iedere leerling zijn of haar rapport mee
naar huis.

Nieuwe leerling
Wij vinden het fijn dat we een nieuwe leerling mogen verwelkomen bij ons
op school namelijk: Abdelhadi.
Wij wensen je een fijne tijd bij ons op school.

VVE project ´de tuin´
Wat kun je met buizen en koppelstukken?
Groep 1 -2 wil gaan ontdekken wat je met buizen en koppelstukken kunt maken.
Wie heeft er voor ons! U maakt er de groep 1-2 leerlingen erg blij mee.

Hulp gezocht
Binnen onze school zijn een aantal actieve ouders bereid om de
ramen van de lokalen te wassen en zemen. Dit willen ze gaan
doen op woensdag 4 en vrijdag 6 maart. Ze zouden hier nog wel
extra hulp bij kunnen gebruiken en willen dan ook graag een
beroep doen op ouders en grootouders. U kunt zich opgeven bij
meester Rick. Alvast hartelijk bedankt.

Klankbordgroep vergadering
Afgelopen dinsdag heeft meester Rick met een aantal ouders
vanuit de klankbordgroep samen gezeten om de afgelopen
periode weer eens te bekijken. Zo hebben we de ontwikkelingen
op het plein, in school en op het dorp besproken. Het was een
prettige vergadering waar alle positieve- en aandachtspunten
kritisch werden besproken. Ouders zijn erg tevreden over alle
ontwikkelingen bij ons op school. Fijn om te horen.

Pakjes en plastic
Aan het begin van het schooljaar hebben we
iedereen gevraagd om te letten op pakjes en
plastic afval tijdens de pauzes. Hier wordt goed
aan meegewerkt, maar zien toch dat een aantal
kinderen vanuit huis nog steeds dit meekrijgt.
Gezien het milieuprobleem willen wij hier ook
rekening mee houden en daarom vragen wij u om
het drinken in bekers mee te geven en eten in broodtrommels. Alvast hartelijk dank voor uw
medewerking. Alle kleine beetjes helpen mee aan een schoner milieu.

Kiss & Ride zone
Aan het begin van het schooljaar is er aan alle ouders gevraagd om
rekening te houden met onze leerlingen en de buurtbewoners. Mocht u
uw zoon of dochter met de auto naar school toe brengen, willen wij u
vragen om de auto niet in het straatje van onze school te parkeren,
maar aan de Hoofdweg zelf. Dit levert soms gevaarlijke situaties op en
ook buurtbewoners kunnen niet langs de geparkeerde auto´s als zij
naar hun werk moeten. We willen u dan ook graag vragen om de auto
te parkeren aan de Hoofdweg en een stukje te lopen richting school.
Nogmaals hartelijk dank ook namens de buurtbewoners.

Voorjaarsvakantie
De voorjaarsvakantie (carnavalsvakantie) is van maandag 24 februari t/m vrijdag 28 februari.
Wij zien de leerlingen graag weer op maandag 2 maart op school verschijnen.

Vakantierooster 2020-2021
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag
2e Paasdag
Meivakantie
Hemelvaart + vrijdag
2e Pinksterdag
Zomervakantie

Ma 19-10-2020
Ma 21-12-2020
Ma 15-02-2021
Vr 02-04-2021
Ma 05-04-2021
Ma 26-04-2021
Do 13-05-2021
Ma 24-05-2021
Ma 26-07-2021

t/m
t/m
t/m

Vr 23-10-2020
Vr 01-01-2021
Vr 19-02-2021

t/m
t/m

Vr 07-05-2021
Vr 14-05-2021

t/m

Vr 03-09-2021

Agenda
Onderwerp
Schoolzwemmen groep 3-4
Rapportgesprekken
Rapport mee naar huis
Voorjaarsvakantie
Schoolzwemmen groep 3-4
Start VVE project
Inloopochtend
Luizenpluis

Omschrijving

Datum
17-02-2020

Maandag 17-02 en woensdag 19-02
21-02-2020
Maandag 24-02-2020 t/m vrijdag 28-02-2020
02-03-2020
02-03-2020
03-03-2020
04-03-2020

De nieuwsbrieven van dit schooljaar zijn ook te vinden op onze website.
Deze is vernieuwd en er is een leuke virtuele tour te zien.
Bezoek onze website: www.obs-dereigersberg.nl

