Weeknieuws nr.1 7 september 2018
AGENDA
Datum
11 september
12 september
13 september
14 september
17 september
18 september
20 september
21 september
24 september
25 september
1 t/m 4 oktober
2 oktober
5 oktober
8 oktober
16 oktober
19 oktober
20 okt t/m 28 okt

Activiteit
Schoolreis groep 1
Luizencontrole groepen 2 t/m 8
Oud papier
Luizencontrole groep 1
Informatieavond alle groepen
Groepen 7 en 8 naar Wilhelminaoord (buitenles)
Schoolreis groep 4 en 6
Schoolreis groep 3
Schoolarts groep 2
Schoolreis groep 2
Comprix in beweging groep 8
Opening zonnepark groep 7
Schoolreis groep 5 en 7
Schoolarts groep 2
Omgekeerde oudergesprekken
Schoolreis groep 8
Schoolarts groep 2
Groep 8 vrij
Schoolarts groep 2
Schoolarts groep 2
Voorleeswedstrijd
Herfstvakantie

Welkom
In groep 1 mogen we welkom heten: Rowi, Maes, Daeshanaira, Jake, Thomas en Nikkie.
We wensen jullie veel plezier op de Vensterschool.

Informatieavond en data oudergesprekken
Op donderdag 13 september vindt de jaarlijks informatieavond plaats.
We starten om 19:30 uur met een algemeen deel in de theaterzaal van 't Vlechtwerk
(inloop vanaf 19:15 uur).
De eerste ronde in school start om 20:00 uur en de tweede ronde om 20:30 uur.
Tijdens deze rondes ontvangt u informatie over de klas waarin uw zoon en/of dochter zit.
De oudergesprekken vinden plaats op 25 september (omgekeerd oudergesprek),
(in de week van) 12 februari en (in de week van) 2 juli.

Luizencontrole
Op woensdag 12 september worden de kinderen van de groepen 2 t/m 8 gecontroleerd op
hoofdluis. Groep 1 is op donderdag 13 september aan de beurt. Wilt u rekening houden met
de haardracht en het gelgebruik van de kinderen?

Typcursussen
In deze periode krijgen de kinderen regelmatig folders mee voor typcursussen, van diverse
instanties. We willen graag inventariseren of er animo is om een cursus naar onze school te
halen. Om dat voor elkaar te krijgen zal er een bepaald aantal kinderen moeten deelnemen.
Indien u dit wat lijkt voor uw kind(eren), vanaf groep 6, wilt u dit dan doorgeven via
emailadres dir@vensterschool.net U zit dan nog nergens aan vast.

Oud Papier 11 september
A.s dinsdag 11 sept. wordt weer het oud papier opgehaald, de betreffende ouders hebben
zoals gebruikelijk persoonlijk bericht ontvangen. Dit blijven wij in de toekomst natuurlijk ook
doen alleen door de nieuwe privacywetgeving mogen wij geen namen meer in het
weeknieuws vermelden en ook niet de gebruikelijke planning uitdelen. Hier wordt vooral het
ruilen e.d niet makkelijker van. Voor 2019 gaan we dan ook bekijken hoe deze communicatie
het beste kan. Twijfelt u alsnog dan kunt u altijd contact opnemen met mij via de mail:
ruthstelma@gmail.com

Schoolreisjes
Groep 1
Groep 2
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8

11 september
20 september
18 september
17 september
24 september
17 september
24 september
1 t/m 4 oktober

De Drentse Koe Ruinen
Elf Ieken Elsloo
Naturij Drachten
Havelte
Pinokkio Assen
Natuurschool Lauwersoog
Klimavontuur Appelscha
Kamp Ameland

Vakantierooster
Vakantie
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag en Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

Bijlagen


Planning oud papier

Start
20 oktober
22 december
16 februari
19 april
27 april
30 mei
10 juni
13 juli

Einde
28 oktober
6 januari
24 februari
22 april
5 mei

25 augustus

.

