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Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

21 jan.
22 jan.
23 jan.
24 jan.
25 jan.

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

28 jan.
29 jan.
30 jan.
31 jan.
1 febr.

Deze week LOVS toetsen
Geen estafette lezen
Geen estafette lezen, persoonlijk schooldamtoernooi
Geen estafette lezen

GGD-check (een aantal ouders krijgt via de GGD hierover bericht)

Tevredenheidsonderzoek
Voor de kerstvakantie is er een brief aan de oudste kinderen van ieder gezin uitgedeeld. Dit was een verzoek
om een tevredenheidsonderzoek online in te vullen. Maandag kregen we het bericht dat 14 gezinnen aan dit
verzoek hadden voldaan, heel erg bedankt hiervoor.
We willen de ouders die dit nog niet hebben gedaan, verzoeken om alsnog het onderzoek in te vullen. Mocht u
de brief met inlogcodes niet meer hebben, dan zijn er nieuwe in school te krijgen. Het onderzoek is
opengesteld tot 22 januari.
Oud papier app??
Om te voorkomen dat een volgende keer weer een ouder alleen staat bij het oud papier halen is het idee
geopperd om hier een app voor aan te maken.
Dit kan natuurlijk niet zonder meer en hiervoor moet door de betreffende ouder toestemming worden
gegeven. Deze ouders hebben vandaag een briefje gekregen met het verzoek dit in te vullen en weer mee
terug naar school te geven.

Datum
5 januari 2019
2 februari 2019
2 maart 2019
6 april 2019
4 mei 2019
1 juni 2019

Ingeplande ouders
Erik v.d. Haar
Husam Aljamali
Jacco Meilink
Daniël v. Diepen
Chiel de Groot
Ronald Oldenbeuving
Elbert Edelijn
Gezinus Buisman
John Sieben
Gerko Amsink
Jan Derek Tromp
Peter Lenters

Datum
6 juli 2019
14 september 2019
13.00 uur
5 oktober 2019
2 november 2019
7 december 2019

Ingeplande ouders
Erik Wolbink
Gerard Overhein
Marcel Pijlstra
Daniël v. Diepen
John Sieben
Gerjan Woelders
Gerjan Winters
Gezinus Buisman
Marc Haarman
Göran v.d. Kamp

Schoonmaak
Afgelopen dinsdag is er weer schoongemaakt in school. De hele school is weer onder handen
genomen.
Hartelijk dank hiervoor!!
Kascontrolecommisielid
In een eerdere weekkaart stond een oproep voor een nieuw lid in de kascontrolecommissie. Gelukkig kan ik
hier melden dat Yogarani Tromp zich hiervoor beschikbaar heeft gesteld.
Alvast heel erg bedankt!
Individueel schooldamtoernooi
Aanstaande woensdag is het individueel schooldamtoernooi in De Binder, van 13.30 uur tot ong. 16.30 uur.
Roos Wolbink en Sem Wolbink, Jordy en Leroy Overhein, Anouk Sieben en Wesley Veenstra hebben zich
hiervoor aangemeld.
We wensen jullie natuurlijk heel veel succes!!

