Verjaardagen
Datum
1 januari
4 januari
11 januari
12 januari
16 januari
19 januari
21 januari
22 januari
29 januari

2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018

Groep
6
2
7
1
8
6
7
1
1

Naam
Jaro Elst
Liv de Backer
Lore Aernouts
Finn Mertens
Lida de Backer
Franske van Bedaf
Jade van Pelt
Cas Dictus
Lex van den Riet

Leeftijd
10
6
11
5
12
10
11
4
5

Nieuwe leerlingen
In deze maand verwachten wij Cas Dictus in groep 1 / 2 , Maartje Kriesels groep 7 en
Willemijn Kriesels groep 5. Wij wensen hen veel plezier op onze school.

Belangrijke data
1 januari
4 januari
6 januari
8 januari
17 januari
16 januari
19 januari
22 januari
26 januari
29 januari

Nieuwjaarsdag 2018
Juffrouw Belinda jarig
Driekoningen
Eerste schooldag 2018
Kriebelteam
OR vergadering
Juffrouw Joke jarig
GMR
Kijkrapportage groep 2 mee
MRvergadering

Traktatie
Wij merken dat het met de traktaties de laatste tijd de
spuitgaten uit loopt. Het wordt steeds meer en steeds
zoeter. Willen jullie in de toekomst ervoor zorgen dat de
traktaties gezonder en kleiner worden. In het nieuwe jaar
willen we gaan voor gezonde traktaties

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 8 januari!

Nieuws vanuit de school
Het inschrijven voor de leerlingen is gepland op maandag 15 januari
2017 van 15.15 uur tot 16.30 uur.
Het inschrijfformulier kunt u downloaden van de website.
Kriebelteam
Op woensdag 17 januari is het kriebelteam weer aanwezig op onze school.
Denken jullie er weer aan geen gel, vlechten etc.

Tips voor de school
Vorig schooljaar is er in de oudervragenlijst aangegeven dat we nooit de ouders willen laten
meedenken/praten over veranderingen die eventueel op de Wegwijzer door gevoerd zouden
kunnen worden.
Ik zou jullie het volgende willen vragen:
Geef ons eens reële tips voor de Wegwijzer.
Stuur deze tips via de mail naar ons mail adres: wegwijzer@spoz.nl
Ik kan ze dan verzamelen, bestuderen en bespreken in het team en de MR.
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

