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Agenda
Maandag 4 februari

Studiedag. Alle leerlingen vrij

Maandag 11 februari

Koffieochtend thematisch werken groep 1-4

Vrijdag 15 februari

Rapport mee

Maandag 18 en dinsdag 19 februari

Oudergesprekken 1 t/m 7 en adviesgesprekken gr 8

Donderdag 28 februari

Bulletin

Vrijdag 1 maart

Carnavalsviering. 12:30 uur iedereen vrij

Maandag 4 t/m vrijdag 8 maart

Carnavalsvakantie

Dinsdag 26 maart

Studiedag. Alle leerlingen vrij.
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Parro app gesprekken plannen.
Op maandag 18 en dinsdag 19 februari staan de oudergesprekken gepland. We nodigen u allemaal uit voor
een gesprek met de leerkracht(en) van uw kind(eren). In groep 1 t/m 7 worden gesprekken van 10 minuten
gehouden, in groep 8 zijn dit gesprekken van 15 minuten.
Er is iets veranderd in de uitnodigingen voor de oudergesprekken. U krijgt van ons géén voorkeursbriefje en
uitnodiging meer voor de oudergesprekken. In plaats daarvan krijgt u zelf de mogelijkheid de
oudergesprekken via de Parro App in te plannen.
Hoe gaat dit in zijn werk?
Vanaf dinsdag 5 februari, 14:00u kunnen ouders met meerdere leerlingen bij ons op school zich inschrijven
voor de oudergesprekken via Parro. Houd bij het inschrijven rekening met de tijden van de gesprekken.
Plan nooit meerdere gesprekken bij verschillende leerkrachten achter elkaar, maar laat tussen de
gesprekken minimaal 10 minuten vrij.
Vanaf woensdag 6 februari, 14:00u kunnen ook ouders met één leerling bij ons op school zich inschrijven
voor de oudergesprekken via Parro.
Mocht het u ontschoten zijn en vergeet u zich in te plannen, ontvangt u op 11 februari een herinnering van
Parro.
Op 14 februari om 14:00u wordt de inschrijving gesloten. Zorg er dus voor dat u vóór deze tijd heeft
ingeschreven op een van de beschikbare tijden.

Jarigen
Tot aan het volgende bulletin zijn de volgende leerlingen jarig.

02-02 Alya gr 6/7A
04-02 Sam gr 3A
04-02 Lente gr 5
05-02 Romaysa gr 1/2C
05-02 Ruth gr 6
06-02 Dean gr 1/2B
07-02 Tim gr 4
07-02 Maxime gr 7
08-02 Armin gr 6/7A
09-02 Luca gr 3B
09-02 Vince gr 3A
11-02 Nomy gr 3B
12-02 Lavinia gr 8B
14-02 Lynn gr 3A
14-02 Noëmi gr 8B
14-02 Liene gr 5
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Dichtstbijzijnde AED op 400 m lopen
Afgelopen keer vroegen we u om een bijdrage voor de buurt AED. Dat bedrag is inmiddels binnen. Iedereen
bedankt voor de bijdrage!

FIJN WEEKEND!
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