Verjaardagen
Datum
1 januari
4 januari
11 januari
16 januari
18 januari
19 januari
21 januari
27 januari

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

Groep
5
1
6
7
8
5
6
8

Naam
Jaro Elst
Liv de Backer
Lore Aernouts
Lida de Backer
Marleen Mertens
Franske van Bedaf
Jade van Pelt
Charlene Diepstraten

Leeftijd
9
5
10
11
12
9
10
12

Nieuwe leerlingen
In deze maand verwachten wij Wout Backx, Caitlin Bakelaar, Phileine Dictus, Jaro Mathijssen,
Finne Mertens en Lex van de Riet. Wij wensen hen veel plezier op onze school.

Belangrijke data
1 januari
4 januari
6 januari
9 januari
18 januari
19 januari

Nieuwjaarsdag 2017
Juffrouw Belinda jarig
Driekoningen
Eerste schooldag 2017
Kriebelteam
Juffrouw Joke jarig
OR vergadering

30 januari

GMR vergadering

Overweging
Deze editie van het Wegwijzertje ontvangt u weer net voor de kerstdagen. Kerstmis is een groot feest,
een feest van vrede dat klein begonnen is met de geboorte van een kind.
We wensen ouders, kinderen, leerkrachten en iedereen die bij school betrokken is, hele fijne
feestdagen toe, een spetterende jaarwisseling en een leuke vakantie natuurlijk!
Tot maandag 9 januari!

Nieuws vanuit de school
Het inschrijven voor de leerlingen is gepland op maandag 16 januari
2017 van 15.15 uur tot 16.30 uur.
Het inschrijfformulier kunt u downloaden van de website.
Start nieuwe Kleutergroep
Wij zijn in de gelukkige omstandigheid dat we op 9 januari 2017 een nieuwe kleutergroep
kunnen opstarten. Dat betekent natuurlijk dat wij de kinderen opnieuw moeten verdelen. Als
team hebben we er voor gekozen om de groepen weer te mixen in 2 groepen 1 / 2 en niet een
groep met oudste of een groep met alleen met instroom. Wij denken dat we op deze manier
recht doen aan alle kinderen. Dat het niet leuk is begrijpen we, maar het is nog altijd veel
beter dan een hele grote groep 1 / 2. De bezetting voor deze groep is als volgt maandag t/m
donderdag juffrouw Susan en vrijdag Juffrouw Ynke. Fijn dat we dit hebben kunnen doen.

Kriebelteam
Op woensdag 18 januari is het kriebelteam weer aanwezig op onze school.
Denken jullie er weer aan geen gel, vlechten etc.

Gevonden voorwerpen.
De bak met gevonden voorwerpen zit weer vol met bekers, broodtrommels, jassen enz. Met
de kerstvakantie ruimen we alles weer op. Controleer even of u iets kwijt bent en kijk dan
even bij de gevonden voorwerpen. De gevonden voorwerpen kunt u vinden bij meneer Jac.

Ouderinloop
De ouderinloop is in de maand januari op de donderdagmiddagen van 15.15u – 15.45u

