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VOORJAARSVAKANTIE
Na twee weken weer wennen aan het echt in de klas zitten, mag iedereen nu even genieten van de voorjaarsvakantie. Op maandag 1 maart
hopen we iedereen weer om 8.30 uur te zien.

KLEDING
Heeft u kleding voor leerlingen uit groep 1, 2 en 3 over, dan zouden we
dit graag als reserve-kleding willen gebruiken. We hebben voornamelijk
behoefte aan broeken, shirtjes, sokken en ondergoed.
Wij merken dat we uitgeleende kleding niet altijd terug krijgen. Wilt u
eens in uw kast kijken of daar nog kleding van school ligt?

WELKOM EN VEEL SUCCES!
Wij heten Waylon en Sep welkom op onze school en wensen hen een
fijne Gijminktijd!

OUD PAPIER
Ook in maart wordt er geen oud papier verzameld. Wij
zijn ons ervan bewust dat dit erg lastig is, maar we willen
het graag weer oppakken als het op een veilige manier kan
voor u én voor de ouders die helpen.

RAPPORT EN GESPREKKEN
Zoals in de vorige Gijminkinfo gecommuniceerd stond krijgen de leerlingen geen rapport mee.
Op woensdag 10 maart krijgen de leerlingen vanaf groep 4
wel hun Snappet rapport mee naar huis.
De gesprekken met de leerkracht van uw kind vinden plaats
in de week van 15 t/m 19 maart. U kunt zich inschrijven in Parro vanaf
10 maart. De gesprekken vinden hoogstwaarschijnlijk via Teams plaats.
Leerlingen vanaf groep 5 mogen aanwezig zijn bij het gesprek.
Leerlingen en ouders van groep 8 hebben geen gesprekken, omdat zij
hun adviesgesprek al gehad hebben.

Agenda
maart

Woensdag 10 maart
Snappet Rapport mee

Maandag 15 t/m
vrijdag 19 maart
‘rapport’ gesprekken

Week 11
Week van de Lentekriebels
Dinsdag 30 maart
Verkeersexamen
groep 8
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WINTERGAMES
Hofactief organiseert vanaf volgende week de
Wintergames; leuke winterse activiteiten voor allerlei leeftijden.
Voor informatie en om aan te melden kijk op:
www.hofactief.nl

WEEK VAN DE LENTEKRIEBELS
In de week van 15 maart doet onze
school weer mee aan de Week van de Lentekriebels. De Week van de Lentekriebels is
een nationale projectweek voor het basisonderwijs. We geven een week lang les
over weerbaarheid, relaties en seksualiteit.
Deze lessen worden natuurlijk goed afgestemd op de verschillende leeftijdsgroepen. We hebben een musical gereserveerd voor alle leerlingen
van de school met als thema weerbaarheid, grenzen en verliefd zijn. Op
dit moment weten we nog niet of deze musical door kan gaan of dat we
het uitstellen naar later dit schooljaar.

VERKEERSEXAMEN
Op dinsdag 30 maart is het verkeersexamen voor groep 8. Op die dag
vindt zowel het praktische als theoretische examen plaats. Dit alles gebeurt onder schooltijd. Uw zoon/dochter moet die dag de fiets meenemen naar school.

STUDIEDAG 6 APRIL
Als we alvast vooruit kijken naar april, dan kunt u in uw agenda noteren
dat er op dinsdag 6 april een studiedag gepland staat. Alle leerlingen
hebben dan een vrije dag.

Wij
feliciteren!
1 maart
Lennon
4 maart
Gijs
Lynn
5 maart
Lieke
9 maart
Noëlle
Waylon
15 maart
Vayèn
21 maart
Jurre
22 maart
Jayden
23 maart
Ivy
24 maart
Arda
Sep

