Henk van Boekhoudt is gekozen tot nieuw lid in de schoolcommissie.
Tijdens deze avond hebben we afscheid genomen van Sandra en Jacolien, die vele
jaren voor de school zich hebben ingezet.
Met algemene stemmen gingen de ouders en verzorgers op deze vergadering akkoord
met een wijziging van de ouderbijdrage. Een vast bedrag van € 55,00 per kind / per jaar.
In het verslag van de jaarvergadering in de eerstvolgende schoolkrant zal een uitleg worden
gegeven over de opbouw van dit bedrag.
Voorjaarsvakantie: vanaf maandag 25 tot en met vrijdag 29 februari.
Kwijt…. Annemarie is bij het kerstdiner –in groep 5/6 - een vleesvork kwijtgeraakt.
Wie heeft hem misschien gezien???
OSG de Hogeberg
Na de voorjaarsvakantie is er vanaf 3 tot en 6 maart van 19.00 u. tot 20.00 u. inschrijving voor
nieuwe leerlingen. Gebouw Haffelderweg.
Men moet meenemen: schooladvies en burgerservicenummer van het kind. Pasfoto’s
zijn niet nodig.
Schoolkrant
Een opmerking in de laatstgehouden jaarvergadering betrof de schoolkrant.
We gaan dit punt meteen nu aanpakken en zullen een nieuwe stijl schoolkrant
krijgen. Het betekent dat de eerstvolgende en dus vernieuwde krant
iets later zal gaan uitkomen.

Prettige voorjaarsvakantie!

Prettige voorjaarsvakantie!

Nieuwsbrief februari 2008.
Medewerkers
Marieke is woensdag 13 februari –voorlopig- voor het laatst
aan het werk, omdat zij met zwangerschapsverlof gaat.
De medewerkers voor groep 7 en 8 zijn nu: Floor en Ike.
Ike werkt op maandag en vrijdag, Floor de andere dagen.
Ike
In dringende gevallen kunt u altijd Ike (privé) thuis bellen.

Let op: het nummer is gewijzigd in;

06 – 512.42.066

Laura is helaas ziek thuis. Zij heeft laten weten dat zij (vrijwel zeker)
na de voorjaarsvakantie weer naar school komt.
Kimberly is begonnen met haar eindstage. Dat betekent dat zij in groep 1 en 2
(begeleid) zelfstandig werkt. Deze stage duurt tot het eind van dit schooljaar.
Marleen komt terug, na haar zwangerschapsverlof. Zij is afgelopen dinsdag
19 februari weer begonnen.
Nieuwe kasten
Op woensdagochtend 6 februari verscheen een grote vrachtwagen uit IJsselstein,
die maar liefst 20 nieuwe kasten voor de groepen kwam afleveren.
Prachtig afgewerkt in hout en op wielen zodat we af en toe eronder kunnen schoonmaken.
De school heeft niet alleen een verbouwing achter de rug maar ook nieuwe
“inboedel”. Komt u eens kijken…??

mooi zeg . . . !
10 minuten gesprekken
De gesprekken met de ouders en verzorgers van de kinderen over de verslagen zijn nu achter
de rug. Veel ouders zijn weer op gesprek geweest!

Jaarvergadering
Op jl. 12 februari heeft de schoolcommissie haar jaarlijkse vergadering gehouden met de
ouders. Nadat de nieuwe directeur Ike van Houselt zich had voorgesteld, kwamen nog o.a.
de volgende punten aan de orde: verkiezing nieuw lid voor de schoolcommissie, financiën,
de inrichting van de overblijfruimte, de Medezeggenschapsraad en vanuit de ouders
verschillende punten tijdens de rondvraag.

