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OBS GESWOREN HOEK
Belangrijke data:





Vrijdag 31 maart: groepen 1-2 vrij
Dinsdag 4 april: studiedag; alle leerlingen vrij
Vrijdag 12 mei: groep 1 t/m 4 vrij
Donderdag 25 en vrijdag 26 mei: alle leerlingen vrij i.v.m. Hemelvaart

Tevredenheidsonderzoek
We zijn bezig met een tevredenheidsonderzoek onder ouders, leerlingen en
medewerkers.
Bij de rapportgesprekken hebben we
ouders gevraagd om een vragenlijstje in te
vullen voor dit onderzoek.
Mocht u dit niet ingevuld hebben, dan kunt
u dat alsnog doen. U kunt op school de
vragenlijst op de computer invullen. Juf
Nora kan dit voor u opstarten.

Wijziging kalender
Er zijn een aantal data die niet
goed vermeld staan op de
schoolkalender. Het gaat om:
vrijdag 12 mei: groep 1 t/m 4
vrij.
Donderdag 25 en vrijdag 26 mei:
alle leerlingen vrij
vrijdag 7 juli: groep 1 t/m 4 vrij.

Kwink van de week
Geloof niet alles wat je ziet!

Verjaardagen:
 Sanne (5-6)
 Alaa (1-2)
 Niek (4)
 Meneer Rob
 Juf Ineke

Hartelijk gefeliciteerd!
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Hulp bij belastingaangifte
Vindt u het ook zo ingewikkeld het formulier
voor belastingaangifte in te vullen?
Op het Buurtpunt zijn mensen die u hierbij
kunnen helpen:
Bij: Formulieren Dichtbij
Waar: Buurtpunt, Borculolaan 98 t/m 170
(Complex Singelzicht)
Wanneer: iedere dinsdag van 13.00-14.00 uur
Het kunt de aangifte tot 1 mei indienen.

AH-schoonmaakactie
zaterdag 25 maart
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Albert Heijn Buurmalsenplein organiseert op
25 maart van 11-14 uur een schoonmaak
event. Wij gaan op deze dag met een club
medewerkers de B buurt van de Reeshof
schoonmaken. Heeft u om aan te sluiten? Wij
verzamelen om 10. 45 uur op de
parkeerplaats voor de Albert Heijn. Natuurlijk
zorgen wij voor koffie en wat lekkers. Wilt u
meedoen? Meldt u even aan bij de
servicebalie van onze winkel, dan weten wij
met wat voor mooie groep wij deze dag de
buurt gaan schoonmaken.
Alvast bedankt,
Team AH Buurmalsenplein
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