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maart
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Alle kinderen vrij i.v.m. BLP
Voorstelling groepen 1 en 3
Voorjaarsvakantie
Personeelsdag Comprix
Kinderen vrij

De data van dit schooljaar staan ook op
www.vensterschool.net button AGENDA

Welkom
In groep 1 mogen we welkom heten Wesley de Vries en Elvie Houtsma.
We wensen jullie veel plezier op de Vensterschool.

Open dagen Voortgezet onderwijs
RSG Steenwijk Lijsterbesstraat en Stationsstraat: woensdag 31 januari 14.30 tot 21.00uur
Linde College: donderdag 1 februari en vrijdag 2 februari
Terra Wolvega: woensdag 31 januari 15.00 uur tot 17.00 uur en 19.00 uur tot 21.00 uur
Stellingwerf College: dinsdag 6 februari 15.00 tot 21.00 uur
Doe-middag VMBO Stellingwerf College: woensdag 24 januari 14.00 tot 15.30uur. Opgave
via de leerkracht voor 18 januari.

Stakingen
Gisteren werden er nieuwe acties in het basisonderwijs aangekondigd.
Details over de staking worden later bekend. Vast staat dat de Algemene Onderwijsbond, CNV
Onderwijs, FNV Overheid, PO in Actie en FvOv alle leraren en onderwijsondersteuners in NoordNederland oproepen om 14 februari het werk neer te leggen. De Algemene Vereniging Schoolleiders
roept alle schoolleiders op de staking te steunen.
Het personeel van de Vensterschool moet nog een besluit nemen over de staking.

7 februari
Op woensdag 7 februari zijn de kinderen vrij. Het personeel gebruikt de ochtend voor
administratiedoeleinden en er zal een teamvergadering plaatsvinden. 's Middags hebben we weer
een BLP-bijeenkomst. Dit vindt plaats op de Triangel in Steggerda.

Leerkrachtendag Comprix
Op woensdag 7 maart vindt de leekrachtendag van Comprix plaats. Deze dag zal in het teken staan
van vitaliteit en bewegend leren. Alle kinderen zijn op deze dag vrij.

Schoolfruit
Op woensdag en vrijdag hebben we weer hulp nodig om het fruit in stukjes te snijden.
Ervaring leert dat meestal ouders uit de onderbouw aan dergelijke oproepen gehoor
geven. We willen ook ouders van midden- en bovenbouwleerlingen vragen om een keer
te assisteren. Het fruit is immers voor alle groepen. U kunt zich aanmelden bij Jarno
(email: dir@vensterschool.net ) Alvast dank voor uw hulp.
Het menu van de komende week:
Woensdag 24 januari

meloen

donderdag 25 januari

tomaat

Vrijdag 26 januari

mango

Resterende vakantiedagen en vrije dagen 2018
Vakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag en Pasen
Meivakantie
Pinksteren
Zomervakantie
Extra dagen:
 Woensdag 7 februari
 Woensdag 7 maart
 Dinsdag 3 april
 Vrijdag 15 juni

Start
26 februari
30 maart
27 april
21 mei
23 juli

Einde
4 maart
2 april
13 mei
2 september

KIES-groep
In maart 2018 start er op school een KIES-groep. KIES staat voor Kinderen in echtscheiding
situatie. Het is een spel- en praatgroep voor kinderen.
Zie voor meer informatie de KIES-folder, die op school beschikbaar is
Aanmelden
U kunt uw kind aanmelden door een aanmeldingsformulier in te vullen. Dit formulier kunt u
krijgen bij één van de onderstaande personen:
Petra Boonstra, intern begeleider Vensterschool: ib@venbsterschool.net
Jeanette Hofman, schoolmaatschappelijk werk/ KIES-Coach: j.hofman@weststellingwerf.nl
of 06-13564484
Onderteken het formulier en lever het in op school of mail een in gescand formulier naar
één van de KIES-coaches.

Data Voorstellingen
Groep 1 en 3
Groep 2 en 5
Groep 8 Musical

23 februari 2018
26 april 2018
13 juli 2018

