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ALGEMEEN NIEUWS:
Landelijke Warmetruiendag:
Vrijdag 2 februari 2018 is het weer tijd voor de jaarlijkse Warmetruiendag. Ook dit jaar doen we
op de Vosseschans daaraan mee!
We zetten de verwarming die dag wat lager en trekken onze warm(st)e truien en vesten aan. Zo
staan we stil bij het belang van bewust omgaan met energie, op school en thuis.
Het duurzaam omgaan met energie en het besparen ervan zijn thema’s die wereldwijd aandacht
vragen. Wij doen het op 2 februari in het klein, maar ook dát maakt verschil!
De verwarming wat lager zetten bespaart al 6 procent energie per graad... Doet u thuis ook mee?
Hiep, hiep hoera:
Deze week feliciteren wij alle jarigen:
Kindyee Toloba, Vivienne Roest en Sofie Jordens.
Herhaald verzoek:
Steun onze school met lege cartridges uit uw printer. Met het inzamelen van deze cartridges is veel
geld te verdienen voor onze school, geld dat dan weer wordt aangewend voor het
computeronderwijs op onze school. Maar door het bij ons inleveren van uw lege inkjet- en
lasertoner-cartridges spekt u niet alleen onze schoolkas, maar levert u ook een bijdrage aan het
milieu.
AGENDA:
Maandag 29 januari
Vrijdag 2 februari
Maandag 5 februari
Vrijdag 9 februari
Dinsdag 13 februari
Woensdag 14 februari
Woensdag 14 februari
Donderdag 15 februari
Vrijdag 16 februari
Dinsdag 20 februari
Woensdag 21 februari
Donderdag 22 februari
Vrijdag 23 februari
Woensdag 14 maart

Schoolschoonmaakavond
Warme Truiendag
MR vergadering
Carnaval OB en BB
Eindadviesgesprekken gr. 8
Eindadviesgesprekken gr. 8
GMR vergadering
Eindadviesgesprekken gr. 8
Portfolio mee naar huis
Portfoliogesprekken gr. 1 t/m 7
Portfoliogesprekken gr. 1 t/m 7
Portfoliogesprekken gr. 1 t/m 7
’s middags alle leerlingen vrij: start Voorjaarsvakantie
Studiedag
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