11 februari 2022

Rapporten en oudergesprekken
De rapporten komen vandaag met uw kind mee naar huis.
Volgende week houden we de oudergesprekken. Als het goed is heeft u zich al aangemeld.
De oudergesprekken zullen helaas allemaal digitaal worden gehouden, gezien de
besmettingen en de maatregelen. Op de woensdagavond is er ook de mogelijkheid om het
oudergesprek te houden.
De rapporten van de kinderen uit de groepen 8 worden in de week van 7 maart
meegegeven.
Voor op de agenda
•
•

Vrijdag 18 februari 2022: Oudergesprekken, alle kinderen vrij vanaf 12.15 uur
Zaterdag 19 februari t/m zondag 27 februari 2022: Voorjaarsvakantie

Onrust op het schoolplein
Vandaag was het extreem onrustig op het schoolplein tijdens de pauzes.
Kinderen reageerden heel fel op elkaar, maar gelukkig probeerden anderen ook elkaar te
helpen. In verschillende klassen is dit besproken en zo nodig zijn er maatregelen genomen.
We gaan dit volgende week weer bespreken en we hopen op een rustigere week voor de
vakantie.
Personeel
Juf Marline is terug van zwangerschapsverlof. Zij staat weer voor groep 3A op alle dagen
behalve de donderdag.

De Bevoles van groep 5/6B
Ze hebben circuspoppetjes gemaakt in 4 stappen. 1. de figuurtjes maken van ijzerdraad. 2.
de spieren aanbrengen van aluminiumfolie. 3. de huid maken van gips. 4. alles verven en
aankleden met allerlei soorten materialen!
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11 februari 2022

Ouderbijdrage/ Stadspas
Dringend verzoek voor een ieder die nog geen ouderbijdrage heeft betaald.
Denkt u eraan dat de ouderbijdrage in december betaald had moeten zijn?
U kunt een kopie van uw stadspas bij de administratie laten maken. De school zorgt er dan
voor dat de passen alsnog gescand zullen worden.

Team Brink
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