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Maandag 20 januari 2020 

 

 

Belangrijke data: 

 

Ma. 20 jan.     Start LOVS toetsen 

Ma. 27 jan.     Inschrijven rapportgesprekken 

Do. 30 jan.     Stakingsdag 

Vrij. 31 jan.     Stakingsdag 

Ma. 3 feb.     Studiedag 

Woe. 5 feb.     MR vergadering 

Di. 11 feb.     Studiemiddag, alle leerlingen om 12:00 uur vrij 

Di. 11 feb. t/m do. 13 feb  Rapportgesprekken 

Woe. 12 feb.    Spelletjesochtend  

 

      

Nieuws van de school 

 

 

Regel van de week 

Ik let op mezelf.  

 

 

 

Cito toetsen 

Deze week en volgende week maken de leerlingen uit groep 3 tot en met groep 8 de Cito 

toetsen. Zorgt u ervoor dat u kind(eren) goed uitgerust aan de toetsen kunnen starten. 

Hierbij ook het verzoek om stiller dan normaal te zijn binnen de school.  

Wij wensen alle leerlingen veel succes met de toetsen. 

 

Staking 

In de vorige Krook hebben wij u bericht over het feit dat de school op donderdag en 

vrijdag 30 en 31 januari gesloten is in verband met de staking. 

In de bijlage is er een brief, namens het bestuur, toegevoegd omtrent deze landelijke 

staking. 

 

 

Jeugdverpleegkundige JGZ 

Op dinsdag 21 januari heeft u van 9.00 uur tot 10.00 uur de tijd om in te schrijven 

voor een gesprek met de jeugdverpleegkundige.  

Heeft u vragen/zorgen rondom uw kind en of uw gezin, dan kunt u hierover in gesprek 

met de jeugdverpleegkundige.  
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Schoolvoetbal 

Op woensdag 12 februari om 14.00 uur gaat het schoolvoetbal toernooi van start. 

Mochten de teams de voorrondes halen, dan gaan ze op woensdag 15 april verder met 

het toernooi. De finale wordt op woensdag 12 mei gespeeld. 

Om het toernooi te laten slagen zijn we nog dringend op zoek naar hulp ouders. Elk team 

heeft namelijk twee hulp ouders nodig. U kunt zich nog opgeven tot 1 februari bij de 

desbetreffende leerkracht van uw kind. Zijn er na deze datum niet genoeg hulp 

ouders, dan kan het zijn dat enkele teams niet deel kunnen nemen aan het 

toernooi. 

Meer informatie over het toernooi volgt nog. Heeft u vragen dan kunt u terecht bij juf Bo 

of juf Lizette. 

 

 

 

 

Luizenvrij  

De haren van de kinderen zijn na de kerstvakantie gecontroleerd. 

En…. we zijn luizenvrij! 

Alle hulpouders heel erg bedankt voor jullie inzet. 

 

Als er op school in de omgeving van uw kind luis geconstateerd wordt, dan wordt u 

daarover geïnformeerd via Social Schools.  

Op de website van de school kunt u meer lezen over het luizenbeleid . 

 

 

 


