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Agenda
Van de directie
Gisteren mochten wij Gorkum TV verwelkomen bij ons op school! Op
beide locaties namen twee leerlingen de filmploeg mee door de school.
Zij lieten zien dat wij een TOP school zijn waarbij wij werken aan
Talent Ontwikkelen in Partnerschap. Daarbij hebben wij natuurlijk
rekening gehouden met de privacy voorkeuren die u aangegeven
heeft. Zodra het filmpje af is en op de facebookpagina van Gorkum TV
en de school verschijnt laten we u dat uiteraard weten.
Reminder:
Maandag zijn de briefje voor de
rapportgesprekken met de kinderen mee
naar huis gegaan. Wilt u deze invullen en
deze week weer inleveren zodat wij u op
tijd kunnen laten weten wanneer wij u
hebben ingedeeld.
In gesprek met de buurtsportcoach
Op maandag 4 februari zullen Maarten Hendrickx en Wesley Gurp,
beide buurtsportcoach in de gemeente Hardinxveld – Giessendam, na
schooltijd te vinden zijn op ons schoolplein. Zij gaan graag in gesprek
met volwassenen en ouderen uit Hardinxveld – Giessendam om hen te
bevragen wat zij vinden van het huidige sport- en beweegaanbod in
Hardinxveld – Giessendam en welke sporten/activiteiten zij momenteel
nog missen.

1 februari
Laatste dag
Meester Lars
4 februari
In gesprek met de
buurtsportcoach
5 februari
groep 2 bezoek
Albert Heijn
6 februari
Leerlingenraad
11 februari
Start juf Gertrude in
groep 8
14 februari
Rapport 1 mee
naar huis

Week 8
Ouder enquête
Rapportgesprekken
Ook dit jaar willen wij graag weer uw
mening horen. De school is op zoek
gegaan naar een enquête die
Week 9
toegankelijker en praktischer te
Voorjaarsvakantie
gebruiken is. U zult binnenkort een
uitnodiging voor deze enquête
ontvangen. Wij willen graag de verwachting uitspreken dat minimaal 80% van de ouders de
moeite en tijd neemt om de enquête voor ons in te vullen zodat wij onze TOP school nog beter
kunnen maken.
De leerling enquête zal worden ingevuld door de kinderen onder schooltijd. Mocht u thuis een
probleem hebben bij het invullen van de enquête maakt de school graag een ruimte en
computer voor u vrij. Hierover leest u in het volgende Scheepsjournaal meer.
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Vakantieregeling schooljaar 2019-2020
Herfstvakantie:
maandag 21 oktober 2019 t/m vrijdag 27 oktober 2019
Kerstvakantie:
maandag 23 december 2019 t/m vrijdag 3 januari 2020
Voorjaarsvakantie: maandag 24 februari 2020 t/m vrijdag 28 februari 2020
Paasweekend:
vrijdag 10 april 2020 t/m maandag 13 april 2020
Meivakantie:
maandag 27 april 2020 t/m vrijdag 8 mei 2020
Hemelvaart:
donderdag 21 en vrijdag 22 mei 2020
Pinksteren:
maandag 1 juni 2020
Zomervakantie:
maandag 20 juli 2020 t/m vrijdag 28 augustus 2020

KIDSMIXZ
Dinsdag 12 februari gaat groep 1 en 2 weer knutselen met Anita van Workshop 4 Kids.
Op donderdag 14 februari gaat groep 3 en 4 knutselen.
Maandag 18 februari is groep 5 t/m 8 aan de beurt.
Het blijft nog even een verrassing wat we gaan maken.
Komt Uw kind op de overblijf, en staat bij KidsmixZ ingeschreven, dan is hij/zij welkom om op 1
van deze dagen te komen knutselen. Wel graag per app of mail even aanmelden.
Omdat het zo gezellig is op de overblijf, komen er steeds meer kinderen overblijven.
Daardoor zijn we nog steeds op zoek naar inval-overblijfkrachten, die als het druk is , of bij
ziekte van de vaste overblijfkrachten een keertje mee willen komen draaien.
Kom in ons gezellige team als inval-overblijfkracht. U krijgt er ook nog een leuke vergoeding
voor. Nog vragen, of gewoon een keer meedraaien bel naar 06 39461414 of info@kidsmixz.nl
Ingrid de Groot-Kraaijeveld
KidsmixZ
Inzameling voor DCN geleidehonden
Heeft u nog doppen, dekseltjes, bierdopjes, lege cartridges en oude
mobieltjes? Lever ze in bij ons in de bak , die u vindt bij de
hoofdingang, om geld te helpen inzamelen voor DCN
geleidehonden.
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