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Afscheid juf Els
Mijn laatste werkdag zit er nu op. Afgelopen vrijdag was een dag die in het teken stond
van afscheid nemen. Eerst in de hal van de school met alle kinderen en leerkrachten,
daarna in groep 1/2b. 's Middags was er nog gelegenheid voor ouders langs te komen.
Graag wil ik alle ouders bedanken voor de fijne contacten die ik de afgelopen jaren met u
mocht hebben. Ik wens alle kinderen en ouders het allerbeste toe!
juf Els

Damtoernooi
Op zaterdag 28 januari doen we weer mee aan het jaarlijkse damtoernooi
voor basisscholen! Iedereen die mee wil doen (vanaf groep 4) kan zich voor
1 december aanmelden bij meester Hans Venema. Natuurlijk gaan we nog
oefenen, wanneer we dat gaan doen krijgen jullie nog te horen.

Nieuwe kinderen
Maandag 21 november zijn Michelle Turkenburg (groep 4) en Sophie Turkenburg (groep 3)
bij ons op school gekomen. Van harte welkom meisjes en natuurlijk ook jullie ouders! Een
heel fijne tijd bij ons op De Windroos gewenst.

Jarige Kinderen
29 november
30 november
3 december
8 december
9 december
9 december

Rutger Hoogeveen
Jeremy Blokzijl
Aiden Vooijs
Fiene Rooswinkel
Fay de Roos
Puck de Roos

Belangrijke data
Donderdag 1 december
Vrijdag 2 december
Di. 13 en do. 15 december
Donderdag 22 december
Vrijdag 23 december
Maandag 9 januari
Maandag 6 februari
Maandag 13 februari
Donderdag 23 februari
Maandag 27 t/m vr. 3 maart

7a
2a
3
4
2a
2a
-Rapporten gaan voor de eerste keer mee.
-Sinterklaasfeest op school, continurooster tot
14.00 uur. Maandag 5 december gewoon rooster.
-10-minutengesprekken.
-Kerstfeest ’s avonds op school.
-12 uur begin van de Kerstvakantie.
-08.30 uur Nieuwjaarskoffie/thee
-Start Project.
-Panelavond
-Inloopavond Project
-Voorjaarsvakantie

Contact:
Telefoon: 493269– website: dewindroos.scopescholen.nl – email:
dewindroos@scopescholen.nl. Wilt u spreken met de groepsleerkracht, de intern
begeleider of de directeur? Loop na de les even binnen, bel of mail voor een
afspraak.
De volgende nieuwsbrief verschijnt vrijdag 9 december 2016

