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Datum
10 februari
12 februari

12 februari
13 februari
14 februari
17-21 februari
24 februari
24,25 en 27
februari
27 februari

Activiteit
Groep 5 t/m 8 rapporten
mee
8.15-8.45 uur
Informatiebijeenkomst
verkeersproject groep 1 en
2.
Adviesgesprekken groep 8.
Studiedag. Alle kinderen vrij
VPT groep 5/6
Voorjaarsvakantie
Start 2e oefenkwartier
Verplichte
oudergesprekken
Groep 3/4 bibliotheek

Social schools:
Bijna iedereen heeft zich al aangemeld voor
Social Schools. Dat is fantastisch nieuws! Er
kwam wel hier en daar de vraag wat er gaat
gebeuren met Klasbord. Per 10 februari
stoppen wij hiermee. Er zal alleen
gecommuniceerd worden via Social Schools en
mailtjes vanuit ParnasSys.
Inschrijven oudergesprekken:
De inschrijving voor de verplichte
oudergesprekken zal ook gaan via Social
Schools. De leerkracht geeft tijdblokken aan
en daar kunt u zelf de naam van uw kind
invullen. Let op: Bij meerdere kinderen moet u
dus per kind invullen!
Schoolfruit:
Aankomende week krijgen de kinderen de
volgende Gruiten (Groenten of Fruiten):

Op-maat klas:
Binnen Stichting Op Kop wordt goed gekeken
naar talenten van kinderen. Voor leerlingen
die meer aankunnen dan de basisstof is er al
een paar jaar de Sophia-klas. Vanaf deze week
zijn we ook begonnen met de Op-maat
klassen. Deze is juist geschikt voor leerlingen
die het theoretische aspect van het onderwijs
wat lastig vinden maar juist wel graag met de
handen werken. Bij de Op-maat klas wordt
aandacht besteed aan bv houtbewerkingen en
techniek. Maar ook koken komt aan bod.
Tevens zullen bedrijven bezocht worden om te
kijken wat er in de toekomst mogelijk is.
Er zijn 2 scholen binnen de stichting waar deze
Op-maat klas wordt gegeven. Ons 2e
kleuterlokaal is de afgelopen weken onder
handen genomen en klaargemaakt voor deze
Op-maat klas. Op donderdagochtend zal dit
lokaal dus in gebruik zijn voor deze leerlingen.
Deze leerlingen komen van verschillende
scholen van de stichting.
Verjaardagen:
Deze week zijn er geen jarigen op school.
Ingezonden stukken:
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