Open dagen
Ouders van kinderen die in de periode 1 oktober 2022 tot 30 september 2023 vier
jaar worden, hebben van de gemeente Haaksbergen een brief ontvangen om een
basisschool te kiezen. Helaas kunnen we dit schooljaar nog geen Open Dag
organiseren. Maar natuurlijk zijn deze ouders wel van harte welkom op onze
school. Kent u iemand met een zoon of dochter in deze leeftijdsgroep? Vraag ze een
persoonlijke afspraak te maken voor een rondleiding en kennismakingsgesprek....
Ook is er een berichtje op de facebook pagina van school geplaatst. Delen….? Heel
graag!!

Oudergesprekken
Vrijdag 11 februari krijgen de leerlingen het rapport mee naar huis. De oudergesprekken vinden plaats in de week
van 14 t/m 18 februari. U wordt voor de gesprekken uitgenodigd op school, echter i.v.m. de coronamaatregelen 1
ouder per gezin. U kunt zich vanaf vrijdag 4 februari na 14.30 uur inschrijven via Parro. De adviesgesprekken voor
groep 8 vinden plaats op maandag 14 februari. Hierbij zijn beide ouders en de leerlingen uitgenodigd!!

Papierschuur
Wellicht heeft u het stuk in de krant gelezen. De gemeente keert (eenmalig)
over het afgelopen jaar 2 cent per kilo uit. Dat levert een leuk bedrag op voor
onze school. Ook heeft de wethouder zich wederom positief uitgelaten over de
nieuw te bouwen schuur. De verwachtingen hierover zijn positief!! Een datum
durven we op dit moment niet te noemen.

Schoolreis groep 3 en 4
Het schoolreisje voor groep 3 en 4 vindt niet plaats op 31 mei (zoals op de kalender vermeld) maar op 1 juni.
Alle data voor de verschillende schoolreisjes en kampen zijn nu bekend. De data van het schoolkamp voor de
groepen 5 en 6 wijkt ook af t.o.v. de kalender.
Groep 1 en 2: 31 mei
Groep 3 en 4: 1 juni
Groep 5 en 6: 24 en 25 mei
Groep 7 en 8: 1 t/m 3 juni

Carnaval
Het carnavalsfeest gaat op school door!!! We vieren dit vrijdag
18 februari. Alle kinderen mogen deze dag leuk verkleed op
school komen. Wilt u de kinderen fruit voor in de kleine pauze
meegeven? Voor tussen de middag krijgen ze een kleinigheid te
eten. Het is wel verstandig de kinderen ook een lunchpakketje
mee te geven. De playbackshow kan dit jaar helaas niet met de
hele school in het speellokaal. De kinderen die dit leuk vinden,
mogen met een groepje (of alleen) iets voorbereiden voor in de
klas.

Ballen gespaard met kiwi’s
Een paar maanden geleden hebben de leerlingen stickers gespaard die op de
kiwi’s zaten. Deze week kregen we een doos met 20 superleuke ballen
toegezonden!! Alle spaarders bedankt.

Studiedag
Een onderdeel van de studiedag afgelopen woensdag
werd verzorgd door Michel Ballast, instructeur van
Beweegwijs. Hij heeft ons deze ochtend een aantal
nieuwe spelmogelijkheden uitgelegd. Met aanwezige en
nieuwe spelmaterialen liet hij ons zien hoe we naast
rekenen ook met bv. taal en zaakvakken buiten actief
bezig kunnen zijn met bewegend leren. Buitengewoon
leuk en leerzaam. Natuurlijk moest dit de volgende dag
door de leerlingen worden uitgeprobeerd.

Vakantierooster
In de bijlage vindt u het vastgestelde vakantierooster voor 2022-2023.

Agenda
11 februari:
14 – 18 februari:
18 februari:
21 t/m 25 febr.:
28 februari:
1 maart:

rapport mee
deze week oudergesprekken
carnaval
voorjaarvakantie
studiedag (leerlingen vrij)
luizencontrole

