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Nieuwsbrief 22
Bijlage
- Geen.
Verslag
Donderdag aanstaande krijgt uw kind het verslag mee naar huis.
Gesprekken
Dit schooljaar zijn we gestart met een nieuwe vorm van gesprekken voeren met ouders.
We stappen hiermee af van het schoolbreed voeren van gesprekken op vaste tijdstippen en werken
vanaf nu met een communicatieplan met u ‘op maat’.
Wij stappen door deze nieuwe manier van gesprekken af van de reguliere gesprekken voor alle ouders na het uitdelen van het verslag. U kunt wel in overleg met de leerkracht(en) een afspraak maken,
of u wordt uitgenodigd voor een gesprek door de leerkracht.
Opening MKC
Wij zijn blij u te kunnen meedelen dat we na een lange nasleep van verbouwen het Montessori Kind
Centrum officieel gaan openen. Deze feestelijke opening is op vrijdag 22 februari. ’s Ochtends zullen
de feestelijkheden voor de kinderen op school zijn. Alle ouders en genodigden zijn tussen 15.00 uur
en 16.30 uur welkom. Verder informatie volgt op een later tijdstip.
Carnaval
In de jaarkalender staat een verkeerde datum. Omdat de onderbouw dit jaar ook op vrijdagochtend
naar school gaat, hebben wij de viering van carnaval verplaatst naar vrijdagochtend 1 maart.
Studiedag
Op maandag 18 februari zijn alle kinderen vrij in verband met een studiedag voor het team.
Letter van de week voor de onderbouw
In de onderbouw wordt de komende tijd extra aandacht besteed aan de letter U en UU .
De kinderen mogen spullen meenemen die beginnen met de U en UU .
Bovenbouw
Volgende week dinsdag, 12 februari, heeft groep 8 minilessen op ’t Rhedens in Dieren. De lessen zijn
van 13.00 uur tot 15.00 uur. We gaan op de fiets. Rond 15.45 uur zijn de kinderen terug op school.
Overblijfouders
Datum
Ma 11 febr
Di 12 febr
Do 14 febr
Vrij 15 febr
Met vriendelijke groet van het team

1

Pauze van 11.45 uur tot 12.15 uur
Safaa Naile Carolien
Naile Safaa Sibel Lysanne
Sibel
Naile Sibel Safaa

