Mededelingenblad 6

OBS GESWOREN HOEK
Belangrijke data:
 Dinsdag 29 november en donderdag 1 december: rapportgesprekken
 Woensdag 30 november: afscheid juf Wil. Tussen 12.00-12.30: gelegenheid voor
ouders om afscheid te nemen van juf Wil.
 Vrijdag 2 december: Sinterklaasviering (deze is verplaatst!)
 Woensdag 7 december: strippenkaart verkoop van 11.45u – 12.15u
 Vrijdag 9 december: groep 1-2 vrij

Afscheid juf Wil

Conciërge

Juf Wil neemt afscheid van onze
school op woensdag 30
november.
Ze gaat genieten van haar
welverdiende pensioen!

Sinds 2 weken hebben we een
nieuwe, vrijwillige, conciërge bij
ons op school. Het is Mohamed, de
vader van Younes uit groep 5.

Met de kinderen nemen we
afscheid tijdens de schooldag. We
maken er voor juf Wil een leuke
laatste dag van.
Tussen 12.00 en 12.30 hebben
ouders de gelegenheid om juf Wil
gedag te zeggen, in de aula.

Mohamed zal op maandag,
woensdag en vrijdag de ochtenden
op school helpen. Daar zijn we heel
blij mee!

Rapportgesprekken
De rapportgesprekken zijn op dinsdag 29 november
en op donderdag 1 december. Bij het rapport van uw
kind krijgt u hiervoor de uitnodiging, met de dag en
het tijdstip.

Muziekles
Maandag 21 november hebben
de leerkrachten weer een
scholing gekregen in het geven
van muzieklessen.
Zo worden de lessen voor de
kinderen nóg leuker!

Verjaardagen:
 Bilal (5-6)
 Bregje (5-6)
 Juf Milou

Hartelijk gefeliciteerd!

z.o.z.
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Nieuwe ouderactiviteit
Samen haken en breien
Heb je interesse in haken of breien? Ben je
beginner of gevorderde? Iedereen is welkom
vanaf 29 november en er is materiaal
aanwezig om mee te beginnen. Heb je
kinderen van 0-4 jaar? Neem ze dan gezellig
mee.
Tijdstip:

dinsdag van 13.30-14.30 uur

Waar:
oppaslokaal (naast de
ouderkamer)
Voor meer informatie kun je terecht bij je
terecht bij Jaimy de Graaf (moeder van
Jaleesha 1-2b) en Stella de Brake (moeder van
Harm 1-2b) of via 06-10335293.
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