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Groeien doe je
samen.

Gevoel voor kinderen, verstand van onderwijs!
Data
6 januari
6 t/m 24 januari
10 januari
23 januari
29 januari
31 januari

Eerste schooldag 2020
Cito Toetsweken
Groep 1 en 2 vrij
GMR
Ouderraadvergadering
Loopspeltoernooi groep 3
en 4 op een andere
datum.

Jarigen
Yazan Ashkar
Robin van Donk
Marieke Frieling
Annely Greven
Ruben Donker
Andries Engelman
Eduard van der Weele
Querelle Sneijder
Gefeliciteerd allemaal en maak er een mooie dag van!

De beste wensen !

Wij wensen alle kinderen, ouders, opa’s, oma’s en andere
betrokkenen een fantastisch leerzaam jaar!

Jubileum juf Reina
Op 9 december was het 40 jaar geleden dat Juf Reina
haar carrière in het basisonderwijs begon.
We hebben met alle kinderen van de Westhoek juf van
haar huis naar school begeleid en onderweg een bloem
aangeboden. Bij school aangekomen had juf Reina een
enorm boeket verzameld. De dag is gevuld met gezellige
activiteiten en een traktatie. Als herinnering ontving juf
een wensenboek van alle leerlingen. Al met een al een
mooie dag .

Loopspeltoernooi
Het op 31 januari geplande loopspeltoernooi wordt
verplaatst naar een andere datum. Zodra de nieuwe
datum bekend is krijgt u hierover bericht.

Cito toetsweken
Van 13 t/m 24 januari werken we in de groepen 3 t/m 8
aan de cito toetsen.
Het is prettig dat de kinderen zoveel mogelijk aanwezig
zijn, wilt u proberen om afspraken die onder schooltijd
vallen ( en echt niet anders gepland kunnen worden )
zoveel mogelijk buiten deze periode te plannen?

Nieuws uit groep 1/2
Sinterklaas is terug naar Spanje en wij vertoeven
helemaal in de kerstsfeer, de leerlingen verheugen zich
enorm op het kerstdiner op school en natuurlijk ook op
de vakantie
.De leerlingen van groep 1 hebben de kerndoelen van fase
1 van dorr (dagelijkse observatie, rapportage en
registratie) afgerond en zijn begonnen aan fase 2. De
leerlingen van groep 2 hebben de kerndoelen van fase 4
afgerond.

Met vriendelijke groet,
Team, OR en Mr.
obs de Westhoek

