Nieuwsbrief nr. 6
Jaargang 6 schooljaar 2018-2019

PBS info
De vier PBS-waarden op de Verrekijker:

maand op. Het ophaalschema ziet er voor
komend schooljaar als volgt uit:
 20 februari
 20 maart
 17 april
 15 mei
 19 juni
Het geld van de Oud papier commissie komt
direct ten goede aan onze kinderen.
Interesse om onze groep te komen helpen?
Neem contact op met Peter Haarman
(voorzitter; haarman80@gmail.com)

WIJZ / GGD inloop:

Werkgroep “Greune Deal”:
Op dinsdag 22 januari hadden we de Kick-Off
in ’t Lossers Hoes. Deze Kick-Off was een
succesvolle bijeenkomst, met mooie leerzame
workshops en erg plezierig voor alle
deelnemers. Wij hebben ons gepresenteerd
met een filmpje. Dit filmpje komt deze week
op de schoolwebsite te staan.

Carnaval:
Vrijdag 1 maart is de grote dag. Ook de
leerlingen van groep 1 gaan deze dag naar
school.
Alle leerlingen zijn om 14.00 uur vrij.
Donderdag krijgen alle kinderen een (oranje)
informatiebrief mee naar huis.

Oud Papier:
Voor dit schooljaar 2018-2019 halen we uw
oud papier op elke 3de woensdag van de

Het inloopspreekuur vindt plaats op:
GGD/JGZ: 8 februari (was 1 febr.)
WIJZ: 15 februari
GGD/JGZ: 15 maart
WIJZ: 19 april
GGD/JGZ: 24 mei
WIJZ: 21 juni

Respectweek:
De eerste week na de meivakantie
organiseren we weer een respectweek.
Op de dinsdag bijvoorbeeld, wordt door de
Ouderraad i.s.m. het team de Obstacle run
georganiseerd. Ook hierover ontvangt u a.s.
donderdag een eerste (blauwe)
informatiebrief. Reserveer deze dag alvast in
uw agenda, het wordt een spectaculaire dag
op een andere locatie in Losser

Lekker Fit:
Na de voorjaarsvakantie krijgen alle kinderen
een informatiedocument mee naar huis over
het “Lekker Fit” project.
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BeeBall:
Dit jaar voor het eerst komt het Indian Dutch
toernooi te vervallen. Hiervoor in de plaats
komt een BeeBall clinic.

Luchtkussen en Zwem Spektakel:
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De kalender van februari en maart

Maandag 4 februari
Dinsdag 5 februari
Vrijdag 8 februari
Maandag 11 februari
Dinsdag 12 februari
18 t/m 22 februari
Woesndag 20 februari
Maandag 25 februari
Dinsdag 26 februari
Woensdag 27 februari

Vrijdag 1 maart
4 en 5 maart
Donderdag 7 maart
Dinsdag 12 maart
Donderdag 14 maart
Woensdag 20 maart
Donderdag 21 maart
Dinsdag 26 maart

Woensdag 3 april

Schoolzwemmen voor groep 5 en 6
Adviesgesprekken groep 8
Adviesgesprekken groep 8
GMR vergadering
Rapport mee
Inloopkwartier ouders
Oudergesprekken
Oudergesprekken
Voorjaarsvakantie
Oud papier
MR vergadering
OR vergadering
Hoofdluiscontrole

Carnavalsviering
Vrij i.v.m. Carnaval
BeeBall clinic groep 5 en 6
Inloopkwartier ouders
Leerlingen panel
BeeBall clinic groep 5
Oud papier
BeeBall clinic groep 6
OR vergadering

Grote rekendag
Voetbal toernooi

Voor alle overige data verwijzen we naar het ouderportaal.
(Heeft u problemen met inloggen, laat dit dan a.u.b. weten)
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