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10 Juf Lieke jarig
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13 MR vergadering
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Stakingsdag 14 februari.
Vorige week is de stakingsdag voor het
basisonderwijs in het noorden aangekondigd
in de media.
Wij geven als stichting hier gehoor aan. Op
woensdag 14 februari is onze school gesloten.
Lees meer >>>
Cito toetsen
Afgelopen weken hebben de kinderen
verschillende cito toetsen gemaakt. Het zijn
onafhankelijke toetsen waarmee wij kijken of
de kinderen de nodige vooruitgang hebben
geboekt. Komende tijd analyseren wij de
uitslagen. Op 23 februari hebben wij een
studiedag om nieuwe groepsplannen te
maken en nieuwe streefdoelen voor onze
groepen te formuleren.
Juffrouw Lieke
Na de voorjaarsvakantie komt juffrouw Lieke
op de maandagen, dinsdagen en woensdagen
terug van zwangerschapsverlof. Juffrouw
Anne blijft tot de zomervakantie de
donderdagen en vrijdagen werken in gr. 3/4

Carnaval
Op dinsdag 13 februari vieren we Carnaval op
school, ’s middags vanaf 12:15 tot 14:15.
Lees meer >>>
Verkeer en parkeren
Van de buren hebben wij een klacht
ontvangen omtrent het parkeren rondom
school. Als u met de auto naar school komt,
wilt u dan parkeren in de daarvoor bestemde
vakken. Niet op de opritten van onze buren.
Dit geeft onnodige ergernissen. Mooier is nog
als de kinderen op de fiets of lopend naar
school komen.
Voorleesochtend
Donderdag
hebben de
leerlingen van
groep 7-8 bij
de aller
oudsten en
jongsten
voorgelezen. De groep 5-6 hebben bij de
groep 1-2 voorgelezen en groep 3-4 werd
voorgelezen in het speellokaal door onze
stagiaires. Wat een ervaring en wat een
saamhorigheid. Dit gaan we zeker nog een
keer doen.
Maandag foto’s op onze website.

Jarigen in februari
Doutsen Hoekstra
Tieme Hoekstra

Van harte gefeliciteerd!!!

