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Belangrijke data:
Januari
08 januari
12 januari
15 januari
29 januari
Februari
02 februari

2017-2018

Nieuwe jaar opening met alle kinderen en ouders; 08.30-09.00 uur
Schoolfotograaf
Junior Fontanus
Junior Fontanus
Open Huis Marnix College

Een uitdagend en kansrijk 2018 gewenst.
Het kalenderjaar 2018 is begonnen met weer allerlei uitdagingen.
Samen het nieuwe jaar openen met ons? Op maandag 8 januari 2018 ben je op school direct
van 08.30 uur tot ongeveer 08.45 uur welkom. De ouderraad zorgt voor drinken en iets
lekkers. De kinderen gaan eerst gewoon de klas in en de ouders wachten even in de hal.
Direct om 08.35 uur willen we dan samen met de kinderen en de leerkrachten proosten op
het nieuwe jaar in de hal. Je bent allemaal van harte welkom!
Kerstfeest op de Lange Voren
We zijn het Kerstfeest spektakel nog niet vergeten. We kijken terug op een gezellig feest met
livemuziek in de hal. (Volgende kerst met een zangeres.) Dank voor alle hapjes en
lekkernijen. Zonder jullie betrokkenheid lukt zo’n mooi feest voor onze kinderen niet.
Naast alle ouders die meehielpen onze speciale dank voor Wendy, Esmeralda en Marileen.
Ook niet te vergeten de ouders die hielpen met het inrichten en opruimen van alle
kerstspullen. Op naar weer zo’n mooi feest in 2018.
De leerlingenraad is van start
De taken zijn verdeeld en de eerste bespreking.
De leerlingenraad zal z.s.m. de groepen langsgaan en iets van zich laten horen.
Uitnodiging Marnix College Ede leerlingen groep 8
Vanuit het Marnix College in Ede is de uitnodiging gekomen om, wanneer je dit wilt, een
dagje mee te kunnen lopen met een klas. Wanneer je kind hiervoor interesse heeft, kan je
contact opnemen met w.vink@marnixcollege.nl.
Op woensdag 17 januari wordt er op het Marnix College een Ik Kom Kijken middag
(minilesjes) over het thema Kunst ( muziek, beeldende vorming en TPE= theater- en
podiumexpressie) gegeven. Voor verdere informatie kan jij kijken op www.ikkomkijken.nl Op
vrijdag 2 februari is er Open Huis van 16.00 tot 21.00 uur
Bezoek Junior JFC
Afgelopen maandag is helaas het Junior Fontanus voor je zoon/dochter niet doorgegaan
vanwege het winterweer. Ik heb van het JFC nu een nieuwe datum doorgekregen.
Dit zal zijn op maandagmiddag 15 januari.
De data voor de Junior Fontanus zijn nu:
15 januari, 29 januari en 19 februari.
Voor vragen kun je terecht bij Hester.
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Tamara nog ziek
Zoals eerder bericht heeft Tamara haar IB-taken neergelegd vanaf week 47. Na de
kerstvakantie zal zij nog afwezig zijn wegens ziekte. Zij blijft op donderdag en vrijdag wel de
bovenbouw groep draaien op de Zandberg. Joep neemt alle lopende en nieuwe IB-zaken
over i.s.m. het team. Als Ib-er zal hij bij alle gesprekken over kinderen aanwezig zijn. Op
verzoek van ouders, van leerkracht, of op zijn initiatief. Soms als ondersteuning en soms als
observant. Afstemming tussen leerprogramma’s, sociaal emotionele begeleiding, e.a.
onderwerpen worden in het team met hem doorgenomen.
Oproep TSO
We zijn op zoek naar overblijf begeleiders. Er zijn momenteel geen invalkrachten en dit
maakt het voor ons soms lastig om de overblijf bemenst te krijgen. Lijkt het je wat? Of wil je
graag wat meer weten? Meld dit dan aan Joep, Sonja of Manja.
Schoolfotograaf
Op vrijdag 12 januari bezoekt de schoolfotograaf onze school om individuele en
groepsfoto's te maken. Broertjes en zusjes gaan ook samen op de foto.
Nog niet schoolgaande broertjes/zusjes kunnen ook samen met hun oudere broer/zus op de
foto.
Hiervoor is vanaf 11.45-12.00 uur tijd gereserveerd.
Je moet dus echt om 11.45 uur aanwezig zijn!
De foto's worden in het speellokaal gemaakt, maar je kunt wachten in de hal totdat je
kinderen aan de beurt zijn.
Het is voor jullie fijn om te weten dat de fotograaf dit jaar een wit/grijze houten achtergrond
zal gebruiken bij de portretfoto's.
De complete afhandeling van de schoolfotografie loopt daarna via internet. Jullie krijgen van
ons een persoonlijke inlogcode en regelen met Foto Verreijt het bestellen en de betaling van
de gekozen foto's. Je krijgt ze dan automatisch thuisgestuurd.
Mocht je nog vragen hebben hoor ik dat graag. (Carina)

Vakantierooster 2017-2018
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag en 2de Paasdag
Koningsdag
Mei-Hemelvaartvakantie
Tweede Pinksterdag
Zomervakantie
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26-2-2018 t/m 2-3-2018
30-03-2018 t/m 02-04-2018
27-04-2018
30-04-2018 t/m 11-05-2018
21-05-2018
13-07-2018 t/m 24-08-2018
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