
NIEUWSBRIEF WEEK 7

Deze week was het Valentijnsdag. Die dag

heet ook wel de ‘dag van de liefde’. Je stuurt

dan een kaart of bloemen om iemand de

liefde te verklaren of om je geliefde te

verrassen. 

Tijdens de weekopening hebben we gezongen

en gesproken over de liefde die wij van God

krijgen. En met die liefde kunnen we de

mensen om ons heen verrassen. Door die

liefde uit te delen aan onze kinderen, ouders,

buren enzovoorts.

 

Oudercontact persoon

Naam:  Hafida Amajoud 

Telefoon:  0643010056  

 

Elke vrijdag:

8.30-9.30 koffie& thee 

9.30-11.30 Nederlandse les (in muzieklokaal) 

11.30-12.30 vragen bij Hafida 

Ontbijt met de directie: 

11 mei vanaf 8.30 

29 juni vanaf 8.30

 ACTIVITEITEN VOOR OUDERS

 SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK

Schoolmaatschappelijk werker

Naam: Vincent Aelbers 

Telefoonnummer: 0653683158

Spreekuur:

Dinsdagochtend om de week en donderdag de 

hele dag. 

Beste ouders en verzorgers, 

Vakanties en vrije dagen

Voorjaarsvakantie 27-02 t/m 3-03- ‘23 

Paasweekend 7-04 t/m 10-4- ‘23

Meivakantie 24-04 t/m 5-05- ‘23

Hemelvaartsvakantie 18-05/19-05-’23

Tweede Pinksterdag 29-05- ‘23 

Zomervakantie 10-07 t/m 18-08- ‘23 

Studiedagen

Maandag 16-01- ’23 en dinsdag 17-01-‘23

Donderdag 16-03- ‘23 en vrijdag 17-03-'23 

Dinsdag 30-05- ‘23 

Donderdag 6-07 en vrijdag 7-07- ‘23 



schoolfotograaf

 

De inlogkaart(en) van de schoolfotograaf zijn

uitgedeeld. U kunt hiermee inloggen om de

schoolfoto’s te bekijken. Als u binnen 10 DAGEN

inlogt, ontvangt u een GRATIS groepsfoto,

onafhankelijk of u een bestelling plaatst of niet.

Op de inlogkaart vindt u een uniek inlognummer

en  wachtwoord. Met deze gegevens logt u thuis in

op www.fotokoch.nl. 

Rapporten

Vandaag hebben bijna alle groepen hun

rapport meegekregen. In dit rapport ziet u de

resultaten van uw kind, aangegeven door een

cijfer etc. Maar een rapport zegt niet alles over

hoe het gaat met het leren van uw kind op

school of hoe het verder gaat met uw kind en

welke verwachtingen wij hebben van hem of

haar. Daarom nodigen we u graag uit voor een

gesprek. 

Volgende week zullen de gespreksavonden zijn.  

In Parro kunt u een afspraak maken met de

leerkracht. 

We kijken uit naar een prettig gesprek tussen

u, uw zoon of dochter (vanaf groep 4) en de

leerkracht van uw kind.  

Ontbijten met de directie

Afgelopen donderdag hebben we weer met veel

ouders en juf Eunice samen genoten van een

heerlijk ontbijtje. 

Het volgende ontbijt met de directie staat

gepland op donderdag 11 mei. 

Hulp voor de slachtoffers van de

aardbeving in Turkije en Syrië

We willen als school graag de slachtoffers van

de aardbevingen in Turkije en Syrië helpen. WEr

zijn veel kinderen en ouders die familie hebben

die ook getroffen zijn door de aardbeving. We

wensen iedereen veel sterkte toe in deze

moeilijke periode. 

Vandaag is op school de geldinzamelingsactie

van start gegaan. De kinderen hebben

vanmiddag met hun meegebrachte geld lootjes

gekocht. Volgende week is de trekking en

krijgen de ‘gelukkigen’ een prijsje. 

In de nieuwsbrief van volgende week zullen we

het opgehaalde bedrag kunnen bekendmaken.

FIJN WEEKEND EN TOT MAANDAG!






