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Agenda
3 februari
13 februari
14 februari
16 februari
17 februari
18 t/m 26 feb.

Brief Schoolreisjes mee
Leerkrachten studiedag, alle leerlingen vrijdag
MR vergadering om 19.30
Disco van 19.00 tot 20.30
Rapporten mee naar huis
Voorjaarsvakantie

Strippenkaart bij de Disco op 16 februari
Op donderdag 16 februari hebben we weer een disco van
19.00 tot 20.30 voor de leerlingen uit de groepen 5 t/m 8. Bij
de voorgaande disco’s kregen de kinderen dan geld mee om
iets lekkers te kunnen kopen tijdens de disco. Helaas hadden
de kinderen niet altijd een plek om dit geld te bewaren en
soms is er dan ook geld zoek geraakt. Ook had de bar soms
problemen met wisselgeld terug geven.
Om de problemen met geld te voorkomen hebben we besloten te gaan werken met een
strippenkaart. De strippenkaart zal 1,- euro kosten. Je kan met de strippenkaart 2x drinken
halen, 1x chips en 2x een snoepje of een koekje. Mocht je de strippenkaart niet zelf kunnen
bewaren omdat je geen zakken hebt, dan kan je hem in bewaring geven bij de bar, omdat de
strippenkaart op naam is.
De strippenkaart kan al vooraf gekocht worden op 15 en 16 februari van 8.20 – 8.40 in de hal
en natuurlijk op de avond zelf om 19.00. Tijdens de disco mogen alle kinderen verkleed
komen.

Schoolreisje groep 1/2
Aan het begin van het schooljaar heeft u een jaaroverzicht ontvangen met activiteiten.
Daarop stond dat de groepen 1/2 op 22 mei op schoolreisje zouden gaan. Helaas was onze
boeking niet goed aangekomen en heeft de Goudvis geen ruimte meer voor ons op 22 mei.
Hierdoor hebben we besloten het schoolreisje een week naar voren te schuiven naar 15 mei.
Deze wijziging zult u ook zien in de schoolreisbrief die op vrijdag 3 februari aan de kinderen
mee gegeven is.

Rapportgesprekken
Vanaf maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart vinden er oudergesprekken plaats met alle
ouders van de leerlingen van de groepen 1 t/m 7a en groep 8. De leerlingen van groep 8
krijgen in deze week hun definitieve advies voor het voortgezet onderwijs. In verband met
de gesprekken van groep 8 lukt het meester Egbert niet om ook in deze week de
rapportgesprekken van groep 7b te houden. Daarom zullen de rapportgesprekken met de
ouders en kinderen van groep 7b in de week van 6 t/m 10 maart zijn.
De kinderen worden van harte uitgenodigd bij de rapportgesprekken aanwezig te zijn.
Doel van deze gesprekken is om u op de hoogte stellen van de vorderingen van uw kind.
Vanaf vrijdag 10 februari a.s. hangt er een intekenlijst op de deur waarop u kunt intekenen
voor een gesprek. Er zijn ouders die meerdere kinderen op school hebben en zij hebben
voorrang bij het intekenen zodat zij de gesprekken kunnen laten aansluiten. Dat betekent
dat vrijdag 10 februari de ouders kunnen intekenen met meerdere kinderen op school en
van dinsdag 14 t/m vrijdag 17 februari de andere ouders.

Welkom bij de JeugdSportPas van Spurd!
Met de Spurd-JeugdSportPas (JSP) maak je voordelig kennis met verschillende
leuke sporten. Als je na de kennismaking de sport leuk vindt om mee verder te
gaan kun je lid worden via de sportaanbieder. De JSP is een initiatief van Spurd in
samenwerking met sportverenigingen en andere sportaanbieders.

Aanmelden:
1)

Maak een gratis account aan (button 'inloggen' rechts bovenin) voor de JSP.
2) Vul de gevraagde gegevens in.
3) Je krijgt een e-mail die je moet bevestigen.
4) Log in (klik op button 'inloggen' rechts bovenin).
5) Kijk bij 'overzicht aanbod' welke cursussen er zijn.
6) Klik op INFO/AANMELDEN knop om aan te melden en voor informatie over de cursus.
7) Onderaan de infopagina kun je je aanmelden.
8) Betaling gaat via iDeal (direct), PIN- of cashbetaling (in kantoor Spurd) of internetbankieren
(enkele werkdagen).

OP 6 MAART WORDT DE WEBSITE VAN DE JEUGDSPORTPAS VERNIEUWD.
HIERDOOR IS HET MOGELIJK DAT U OP 6 MAART DE WEBPAGINA TIJDELIJK NIET KUNT BEREIKEN.

Aanmelden voor hele schooljaar 2016-2017.
Periode 1 van 31 oktober t/m 18 december 2016 (aanmelden niet meer mogelijk)
Periode 2 is van 16 januari t/m 19 februari 2017 (aanmelden niet meer mogelijk)
Periode 3 is van 6 maart t/m 9 april 2017 (aanmelden t/m 26 februari)
Periode 4 is van 15 mei t/m 2 juli 2017 (aanmelden t/m 7 mei)

