ALGEMEEN NIEUWS:

Periode zaterdag 11 februari t/m vrijdag 17 februari 2017

37e jaargang nr. 22

ALGEMEEN:
Tafeltjesavonden/portfoliogesprekken:
Aankomende woensdag 15 februari plannen wij de portfoliogesprekken in met het team.
U kunt vooraf aangeven indien u echt niet beschikbaar bent op één van de momenten, in principe
hopen wij dat ieder zijn/haar agenda vrij gehouden heeft.
Indien u niet beschikbaar bent dan kunt u dit via Schoudercom of mondeling aangeven bij de
leerkracht(en) van uw kind(eren)?
Het betreft dinsdag 21, woensdag 22 en donderdag 23 februari. Wij houden de gesprekken tussen
16.00 en 17.30 uur en 18.30 en 20.00 uur. Indien mogelijk houden wij rekening met de gezinnen
die meerdere kennismakingsgesprekken hebben.
Voor de groepen 5 en 6 geldt dat de kinderen welkom zijn om mee te komen naar het gesprek.
Voor de groepen 7 en 8 gaan wij er vanuit dat de kinderen mee komen naar het gesprek.
Carnaval:
Het carnavalsfeest zal dit jaar gehouden worden op vrijdag 24
februari. De kinderen mogen zelf weten hoe ze verkleed komen.
Willen zij dit niet, dan kunt u de verkleedkleding mee naar school
geven. Wij vragen u om gevechtsmaterialen, zoals zwaarden, pistolen
etc. thuis te laten.
De ochtend begint met een modeshow in de klas. U bent van harte
welkom om even te komen kijken bij uw kind/kinderen.
De foto die u maakt graag alleen voor eigen gebruik en niet voor sociale media.
Het feest van zowel de onder- als de bovenbouw is in de ochtend!
Iedereen een fijn caranavalsfeest toegewenst.
De carnavalscommissie
Vormselwerkgroep Aarlanderveen is op zoek naar versterking:
Ieder jaar is het voor de kinderen van groep 8 mogelijk om het sacrament van het Heilig Vormsel te
ontvangen. Wij, de vormselwerkgroep, begeleiden de kinderen in hun voorbereiding hierop. Wij zijn
op zoek naar enthousiaste mensen die onze werkgroep willen versterken. Misschien heb je zelf
interesse of ken je iemand die hierin geïnteresseerd is? We horen het graag! Grootouders zijn
natuurlijk ook van harte welkom.
Heb je interesse of wil je hier wat meer over weten? Stuur dan een mailtje naar:
petrusenpaulus@live.nl . Ook kun je natuurlijk één van de leden om informatie vragen. Alvast
bedankt!
Sandy Beckers, Sandra Hartveld en Joke van der Burg
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Hiep, hiep hoera:
Deze week feliciteren wij alle jarigen:
Julia Koeleman, Lieke van Geene, Jaap Lek en Frank Barnas.

AGENDA:
Dinsdag 14 februari
Woensdag 15 februari
Donderdag 16 februari
Vrijdag 17 februari
Maandag 20 februari
Dinsdag 21 februari
Woensdag 22 februari
Donderdag 23 februari
Vrijdag 24 februari
Vrijdag 24 februari

Adviesgesprekken groep 8
Adviesgesprekken groep 8
Adviesgesprekken groep 8
Portfolio mee naar huis
Vergadering Oudervereniging
Portfoliogesprekken
Portfoliogesprekken
Portfoliogesprekken
Carnaval OB en BB
’s middags alle leerlingen vrij: start Voorjaarsvakantie
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