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Nieuwsbrief
Contactgesprekken

Muziekproject

In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u het

In de maand maart staat een groot

definitieve rooster voor de digitale

muziekproject gepland.

contactgesprekken op maandagmiddag 14
februari en dinsdagmiddag en –avond 15

Het is de bedoeling dat de kinderen in een

februari.

aantal lessen een instrument leren bespelen!
Ook gaan we gezellig samen zingen. We

Voor de contactavond gesprekken gebruiken

hebben er veel zin in en zijn reuze benieuwd

wij een videobelverbinding via Teams.

welke talenten naar voren zullen komen

In principe kunt u hieraan deelnemen door op

gedurende deze lessen!

een gedeelde link te klikken. Deze heeft u
gekregen via de mail.

Oud papier

Mocht u aangegeven hebben dat u liever

Op maandag 14 februari hebben we weer oud

telefonisch contact heeft met de leerkracht,

papier.

dan zal de leerkracht u bellen.
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We verzamelen om 18.25 uur bij de
Op de dag van het gesprek zal het rapport

kleuteringang van school.

aan uw kind meegegeven worden. U kunt dit

Het oud papier wordt van

dan van te voren bekijken en tijdens het

18.30 tot ongeveer 20.00

gesprek bij de hand hebben, zodat u kunt

uur opgehaald.

meelezen met hetgeen besproken wordt.
We rijden met een

Verwijsgesprekken gr 8

kraakperswagen.
Zodoende willen we u vragen geen kinderen

In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u het

mee te nemen bij het ophalen van het oud

definitieve rooster voor de verwijsgesprekken

papier. Aangezien de chauffeur

van groep 8 op 16 februari.

verantwoordelijk is, wil hij niet dat er
kinderen om de vrachtauto heen lopen.

Agenda
14 februari

Oud papier

14 februari

Contactmiddag

14 februari

Workshop kleuterdans

15 februari

Contactmiddag en avond

16 februari

Verwijsgesprekken VO gr 8

19 februari

Voorjaarsvakantie
t/m 27 februari

