Nieuwsbrief
Data:
22 december
26 december-6 januari
10 januari
11 januari
Week 3, 4, 5 en 6
17 januari
25 januari-4 februari
23 januari
24 januari
24 januari
25 januari
25 januari-4 februari
3 februari
6 februari
9 en 13 februari
20-24 februari

maandag 19 december
Kerstmaaltijd
Kerstvakantie
Werken met prentenboeken groep 3-5: 13:30
Hoofdluiscontrole
Cito-toetsweken
Studiemiddag team, alle leerlingen hebben ’s middags vrij!
Nationale voorleesdagen
MR-vergadering 20:30
Voorstelling groep 1-2: Schildpad zoekt een huis
Peutersbijeen 13:15-14:15
OR-vergadering 19:30
Nationale voorleesdagen: prentenboek: De kleine walvis
Techniekmiddag groep 7-8
School van 8:30-14:00 ivm cursus team
Open avonden voortgezet onderwijs
Voorjaarsvakantie

Algemeen
Zo goed scoort jouw basisschool op de eindtoets!
Het RTL nieuws heeft alle scholen weer een rapportcijfer gegeven. Het is een publicatie
van een vergelijking van alle eindtoetsresultaten van de Nederlandse basisscholen over de
afgelopen drie jaar. Wij halen een prima score van 7,2 binnen de wijk De Weide. Komend
jaar zal de eindtoetsresultaat weer goed zijn wat volgend jaar een nog hoger cijfer gaat
opleveren.
Kerst
Vorige week hebben de kinderen de uitnodiging mee naar huis gekregen voor het
kerstdiner op donderdag 22 december. Vandaag krijgen de kinderen de uitnodiging voor
de avond zelf mee.
Vanaf 17:45 mogen de kinderen op school komen. Het meegebrachte eten kan in de
gemeenschapsruimte worden gezet, de kinderen mogen daarna naar hun eigen groep gaan.
De kinderen moeten zelf een bord, beker en bestek meenemen. Graag met naam erop en op donderdagochtend
meenemen. Dan kunnen wij de tafels ’s middags al dekken.
U bent van harte welkom om vanaf 19:00 iets te komen drinken. De kinderen kunnen om 19:25 uit de
gemeenschapsruimte worden opgehaald.
Bedankt voor alle ouders die op dinsdag 6 december hebben meegeholpen om de school zo mooi te versieren!
Alle kinderen mogen vrijdagochtend speelgoed meenemen!

DVD Sint-Maarten, Sinterklaas en Kerst
Van deze dagen zijn/worden opnames gemaakt. Vindt u het leuk om zelf een DVD te hebben dan kunt u dat
aangeven bij de groepsleerkracht van uw kind. De DVD kost 5 euro. Graag bij opgave ook het geld betalen. Alvast
bedankt!
Schoolkrant
Vrijdag krijgen de oudste kinderen de schoolkrant mee naar huis. Veel leesplezier!

Nieuws uit de groepen
Voorstelling groep 1 en 2
We gaan dinsdag 24 januari met de kleuters naar de voorstelling ‘Schildpad zoekt een huis’ in de Zuiderbreedte.
De voorstelling van 31 januari komt te vervallen.
Letter van de week: k
De letter van de week is de k. De kinderen mogen kleine spullen
meenemen die beginnen met de k.

Vanaf deze plaats willen we u alvast een fijne vakantie
toewensen!
Wij wensen u fijne feestdagen en een goed 2017!
Tot ziens op maandag 9 januari!

Met vriendelijke groet, Team Het Rastholt

