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Agenda
Weeknieuws lezen als PDF
Datum

Activiteit

ma 4 jul

Oudergesprekken

di 5 jul

Oudergesprekken

di 5 jul

Oud papier

di 5 jul

Excursie Westerbork Groep 8

wo 6 jul

Oudergesprekken

do 7 jul

Oudergesprekken

wo 13 jul

Afscheid groep 8

vr 15 jul

Leerlingen vanaf 11:45 uur vrij; start zomervakantie

za 16 jul

Zomervakantie

di 30 aug

Oud papier

Nieuwe leerlingen
Onlangs hebben we Cas en Rosita mogen verwelkomen op school. We wensen hen er
veel plezier en een leerzame tijd.

Oud papier 5 juli
Op dinsdagavond 5 juli wordt er weer oud papier opgehaald. Wilt u het papier weer vanaf 18.00 uur aan de weg
zetten? Ouders van de volgende leerlingen zijn ingedeeld:
Naam

Groep

Duncan

3

Caithlynn

1

Jayden

4

Koen

4

Sven

7

Thijs

7

Eva

5

Luuk

8

We verwachten u om 18.30 uur bij school. Wij rekenen op uw komst. Alvast bedankt.
Met vriendelijke groeten,
de oudervereniging.

ov@vensterschool.net

Oud papier 30 augustus
Het lijkt nog heel ver weg, maar vrij snel na de zomervakantie wordt er al weer oud papier opgehaald. Dit gebeurt op
dinsdag 30 augustus. Na de zomervakantie wordt er altijd extra veel papier ingezameld. Daarvoor hebben we nog
extra hulp nodig.
In de kalender van de maand augustus kunt u zich opgeven om te komen helpen.
U kunt ook mailen naar onderstaand e-mailadres:
Op dit moment heeft een ouder van de volgende kinderen zich opgegeven:
Naam

Groep (volgend schooljaar)

Koen

5

Sven

8

Thijs

8

Wietse

7

Dit is nog niet genoeg. Er moeten zeker nog 4 ouders bij.
ov@vensterschool.net

Schoolreizen
Het is gebruikelijk dat we in de eerste weken van het nieuwe schooljaar op schoolreis gaan. Dit is ondersteunend aan
de groepsvorming.
Van de meeste groepen is al helemaal duidelijk wanneer ze op schoolreis gaan en waar naar toe.
Groep

Bestemming

Datum

1

De Drentse Koe (Ruinerwold)

23 september

2

De Drentse Koe (Ruinerwold)

23 september

3

De Naturij (Drachten)

16 september

4

Duinenzathe (Appelscha)

20 september

5

Dinoland (Zwolle)

15 september

6

Noordelijke Natuurschool
(Lauwersoog)

nog niet bekend

7

nog niet bekend

nog niet bekend

8

Ameland

5 t/m 8 september

Formatie volgend schooljaar
De formatie van volgend schooljaar is klaar. Het wordt vandaag naar de De Medezeggenschapsraad (MR) van onze
school gestuurd. De MR moet er mee in stemmen.
We gaan volgend schooljaar met 8 groepen werken. We hopen volgende week te kunnen melden bij wie uw
zoon/dochter volgend jaar in de groep zit.

Vakantierooster 2022-2023
Het vakantierooster voor het aankomende schooljaar is klaar.
Het wordt vandaag naar de MR gestuurd ter goedkeuring. We gaan er van uit dat het in het volgende weeknieuws
openbaar gemaakt kan worden.

