Nieuwsbrief – 14 januari 2008 - Gelukkig nieuwjaar allemaal!
Verbouwing: ouders bedankt
Hierbij willen we alle ouders bedanken die de vrijdag voor de kerstvakantie ons zo enorm
geholpen hebben! Zonder jullie waren we niet zo ver geweest als nu…..
De school is bijna helemaal opgeruimd, we hebben weer een handvaardigheidslokaal, een
koffiekamer, een hal met podium, een overblijflokaal, etc. De laatstgenoemde ruimte
gebruiken we ook voor tv-kijken, voll-lezen, toetsafname e.d.
Er wordt nu nog gewerkt aan de kop van het gebouw. Zodra dat klaar is, kan Ike zijn intrek
nemen in de directieruimte, hebben we weer een overzichtelijk magazijn, kan 5/6 weer naar
zijn oude lokaal terug en kan ook groep 6/7 weer terug naar school komen.

Verslagen en 10 minuten gesprekken
De verslagen worden de laatste week van januari aan uw kind meegegeven. De 10-minuten
gesprekken vinden op 4 en 5 februari plaats.

Cursus Druktechnieken
We zijn op zoek naar iemand die de cursus druktechnieken wil geven. Deze expressiecursus is
op woensdag van 11.30 – 12.15 uur en op vrijdag van 11.15 – 12.00 uur. Een cursus duurt
ongeveer 8 weken en wordt gegeven aan een groepje van ongeveer 10 kinderen uit groep
5 t/m 8. Je wordt geholpen door een leerkracht uit de onderbouw. Er ligt een heel lesplan
klaar. We hopen dat iemand er zin in heeft, want anders kunnen we deze cursus niet door
laten gaan. Voor meer informatie vraag Laura.

Feestcommissie
Wie wil meehelpen met de voorbereidingen van het voedingsfeest op 20 februari? We zijn op
zoek naar ouders die mee willen denken over de inhoud van dit feest. Geef je op bij Els. Zij en
Floor zitten vanuit het team in deze commissie.

Ike
Na de kerstvakantie is Ike begonnen. Hij is in principe altijd bereikbaar tijdens schooltijden. Op
maandag en vrijdag staat hij voor groep 7/8. Bij zeer dringende gevallen kunt u hem (privé)
bereiken op het nummer: 06 - 24917105
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