Weekkaart maandag 4 — vrijdag 8 februari 2019

WEEKKAART
NIEUWSBRIEF
MAANDAG 4 FEBRUARI 2019
VRIJDAG 8 FEBRUARI 2019
Marsstraat 26
7782 RK De Krim
tel. 0524-571679
directie@obsklimopschool.nl

MAANDAG 4 FEBRUARI 2019
DINSDAG 5 FEBRUARI 2019

WOENSDAG 6 FEBRUARI 2019
EU schoolfruit
HVO: postzegel mee
Vanmiddag is er een studiemiddag

DONDERDAG 7 FEBRUARI 2019
EU schoolfruit
15:00 uur: brainstorm Fancy Fair

VRIJDAG 8 FEBRUARI 2019
EU schoolfruit
Excursie ziekenhuis Hardenberg (waarschijnlijk om 12:15 uur thuis)

BIJZONDERHEDEN
EU schoolfruit: De komende week kunnen we genieten van: sinaasappel, peer en galia meloen.
Fancy Fair: Op donderdagmiddag 7 februari gaan we brainstormen over de Fancy Fair. Wilt u meedenken en/of meehelpen, dan bent u van harte welkom om aan te schuiven bij dit overleg. De koffie en thee
staat klaar om 15:00 uur.
Excursie: Naast alle activiteiten in de school die bij het thema van mond tot kont gezond passen, gaan
we binnenkort ook weer op excursie. Eén van de subthema’s is lichaam. De kinderen hebben hier al
veel over geleerd en geknutseld. Op vrijdag 8 februari mogen we met al onze vragen een bezoek brengen aan het ziekenhuis. De kans is groot dat de kinderen iets na 12:00 uur terug op school zijn. Als de
kinderen om 12:15 uur terug zijn, mogen de kinderen van groep 5 t/m 8 na een uur lunchpauze weer
om 13:15 uur op school starten. Op 13 februari sluiten we dit thema feestelijk af, komt u ook?
Contactgesprekken: Op 12 februari staan de contactgesprekken ingepland. U ontvangt in de bijlage
van de e-mail een overzicht van de geplande gesprekken.
Chromebooks: We bespreken zeer regelmatig met de kinderen hoe ze om moeten gaan met de chromebooks die ze in bruikleen hebben. Gelukkig hebben we het nog nooit meegemaakt… Maar mocht er
een chromebook kapot gaan of vernield worden, dan wordt er een beroep gedaan op de verzekering
van ouders.
Postzegel: De oudste kinderen van school zijn bij de HVO lessen bezig om een brief aan zichzelf te
schrijven. Deze brief wordt volgend jaar naar henzelf opgestuurd. Wilt u een postzegel meegeven aan
de kinderen?
Zie voor actuele en belangrijke data ook de kalender op de website: www.obsklimopschool.nl
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