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Nieuwsbrief januari

07-01 Luizencontrole
10-01 Spreekuur Schoolmaatschappelijk werkster
Hylkje van der Vlugt houdt van 12.30-13.30 uur spreekuur in ons schoolgebouw. Als u Hylkje wilt
spreken maar niet in de gelegenheid bent om naar het spreekuur te komen, kunt u haar bellen
voor het maken van een afspraak. Tel. 0623748003.

14-01 ColumBus
14 en 15-01 Adviesgesprekken V.O. groep 8
Via email zijn de ouders van de kinderen uitgenodigd voor een adviesgesprek met de
leerkrachten van groep 8. Het gesprek gaat over de keuze van de vorm van v.o. die het beste
bij hun kind past.
21-01 Gastlessen Judo groep 3-4, 5-6 en 7-8
Vandaag de gymkleding meegeven a.u.b.
De gymles van woensdag 23 jan. vervalt vanwege de afwezigheid van meester Wilbert.
24-01 Voorleesontbijt met peuters en kleuters
Samen met de peuters van Het Hummelhoekje doen we op school mee aan het Veers
voorleesontbijt. We bekijken het boek ‘Een huis voor Harry’, het prentenboek van het jaar
2019 en lezen dit voor.
Veel voorgelezen worden zowel op school als thuis is erg belangrijk voor de
taalontwikkeling en in het bijzonder voor het vergroten van de woordenschat van een kind.
Vandaar dit jaarlijkse evenement om het voorlezen te stimuleren.
28-01 ColumBus
01-02 Rapporten worden meegegeven
Vandaag krijgen alle kinderen die minimaal een half jaar op school zitten een rapport mee
naar huis. Wilt u dit binnen 14 dagen ondertekend mee terug naar school geven?
Roept dit rapport vragen of bespreekpunten bij u op, dan kunt u gebruik maken van het
ouderspreekuur.
04 en 05-01 Ouderspreekuur
Mededelingen:
Fayenn, van harte welkom bij ons op school in groep 1!
De datum van de tweejaarlijkse feestavond voor ouders en kinderen in de Zandput in Serooskerke is
inmiddels vastgesteld op 11 april. Noteert u deze datum? Ik heb hem inmiddels toegevoegd aan de
jaarkalender op de website.

Voor de actie voor voedsel- en noodhulp aan Jemen mocht ik namens de ouders en collega’s van de
Bergpadschool € 417,50 overmaken, een heel mooi bedrag!
Namens Issam wil ik iedereen die hieraan bijgedragen heeft heel hartelijk bedanken.

In de kerstvakantie gaan Wim en Marife Melis de hoge ramen in de hal en alle ramen buiten
wassen. Een heel karwei, fijn dat jullie dit willen doen!
In de periode januari-februari vraag ik de ouders die zich hiervoor aangemeld hebben de ramen van
de lokalen aan de binnenkant te wassen. Eerst moeten dan de raamschilderingen verwijderd worden.
Annelies van Leerzem

