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Nieuwsbrief 20 november 2018

Week van de mediawijsheid, voor de bovenbouw
Oudergesprekken

27 november

Mr vergadering

28 november

Hercontrole fietsen

5 december

Sinterklaasviering

20 december

Groep 3 groepsshow om 11.00 uur voor de ouders van de kinderen
van groep 3
Kerstviering en kerstdiner op school

20 december
22 december
6 januari
9 januari

Kerstvakantie

16 januari

OV. vergadering

Datum
20 november
26 november
3 december
3 december
7 december
10 december
10 december
17 december
7 januari
14 januari

MR. vergadering

Wie werkt voor wie
Nina werkt voor Mirjam
Nina werkt voor Iris
Nina werkt voor Marga
Elize werkt voor Marlou
Annemiek werkt voor Mirjam
Nina werkt voor Marinka
Elize werkt voor Marjolein
Nina werkt voor Mirjam
Nina werkt voor Iris
Nina werk voor Marga

Inhoud
0 Luizen
0 Zwangerschapsverlof Marlou
0 Kerstboom
0 Schoolfruit
0 Vervangingen
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Luizen
Het safariteam is dringend op zoek naar ouders die willen helpen bij de luizencontrole. U
kunt zich aanmelden bij a.groot@obsdetandemroden.nl. Bij de laatste luizencontrole zijn
geen luizen geconstateerd.
Sinterklaas
Vorige week hebben de leerlingen van de groepen 1, 2, 3 en 4 een brief
mee gekregen over de cadeautjes voor 5 december (verlanglijstje). We
hebben nog niet alle lijstjes teug. Zou u het lijstje, zo snel mogelijk en
uiterlijk woensdag 21 november bij de juf van uw kind willen inleveren? Dit
i.v.m. het bestellen van de cadeautjes.
Alvast bedankt.
Zwangerschapsverlof Marlou
Vanaf 7 december gaat juf Marlou van groep 1, met zwangerschapsverlof. Elize Elzinga
gaat haar op de maandagen en dinsdagen vervangen, Anneke Lankhuijsen- Kroeske gaat
Marlou op de woensdagen, donderdagen en vrijdagen vervangen. Tot 7 december werkt
Marlou drie dagen per week, Elize en Anneke vangen de andere dagen op in groep 1.
Kerstboom
We hebben van twee ouders een kerstboom aangeboden gekregen. Hartelijk dank
daarvoor!
Schoolfruit
Morgen krijgen de kinderen een appel, donderdag een peer en vrijdag meloen.

Vervangingen
In de afgelopen periode hebben we te maken gehad met ziekte van
leerkrachten. Met creatieve oplossingen hebben we tot dusver geen
klassen naar huis hoeven sturen. We hebben verschillende keren
groepen gecombineerd, leerkrachten op andere groepen gezet en
afgelopen maandag heeft Mirjam op haar vrije dag gewerkt.
Invalleerkrachten zijn er bijna niet meer. Uiteraard doen wij ons
uiterste best om te voorkomen dat wij klassen naar huis moeten sturen, maar dit kunnen
we niet garanderen. Op korte termijn geven we de telefoonbomen mee.
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