Tjotter ouderinfo 7
Schooljaar 2015-2016
‘Samen het beste uit jezelf halen’

Agenda
Week van 15 februari
Dinsdag 16 februari
Dinsdag 23 februari
Vrijdag 26 februari

Maandag 29 februari t/m vrijdag 4 maart
Vrijdag 18 maart

Rapport/portfoliogesprekken (gr. 1 t/m 7)
Rapport/portfolio gespreksavond 18.00-21.00
uur
Studiemiddag alle kinderen vrij
Playbackshow (groep 1 t/m 4 vanaf 12 uur
vrij en groep 5 t/m 8 hebben een
continurooster en zijn vanaf 14.00 uur vrij).
Voorjaarsvakantie
Voorstelling van groep 6 en 1/2B

Team
Juf Winifred, de intern begeleider van de onderbouw, is gevallen en herstelt
momenteel van een zware hersenschudding. Zij komt af en toe even op school
om haar werkzaamheden weer langzaam op te pakken.
Maandag 15 en dinsdag 16 februari is juf Astrid niet op school in verband met
privéomstandigheden.
Op tijd op school
Wat fijn om te zien dat iedereen na de laatste Tjotterinfo zijn best doet om op tijd op
school te zijn! Wij zien dat hier meer aandacht voor is. Wij hebben als doel dat
uiteindelijk alle kinderen uiterlijk vijf voor half negen op school zijn, zodat zij om half 9
goed aan het lesprogramma kunnen beginnen.
Kerstmarkt opbrengst
U had van ons nog niet gehoord wat de kerstmarktopbrengst was, doordat we nog op de laatste
bonnetjes aan het wachten waren. De kerstcommissie heeft nu alles kunnen berekenen en is op
het mooie bedrag van 1870 euro gekomen! 500 euro gaat hiervan altijd naar het goede doel en
de rest van het bedrag wordt in overleg met de OV binnen de school besteed. De 500 euro gaat
dit schooljaar naar onderzoek voor de genezing van de spierziekte van Duchenne.
Schoenen uit in de gymzaal
In de gymzaal lopen ouders soms met hun buitenschoenen naar binnen. Ik wil u
vragen om uw schoenen uit te doen wanneer u de gymzaal in wil gaan in verband
met de hygiëne. Dit om te voorkomen dat de kinderen die op blote voeten
gymmen door straatvuil wratjes onder hun voet gaan krijgen.
Gevonden voorwerpen.
Volgende week zijn de oudergesprekken op school. In de gang beneden liggen
veel gevonden voorwerpen. Het is fijn wanneer u even kijkt of er ook spullen bij
liggen die van uw zoon of dochter zijn. Tot donderdag 25 februari bewaren we
de gevonden voorwerpen, daarna gaan ze naar een goed doel.

Mocht u vragen hebben over deze Tjotterinfo dan hoor ik dit graag .
Mede namens het team,
Hartelijke groet en een fijn weekend,
Astrid Ruijtenberg

