Sterrenboognieuws 8 november 2018
SINT NIEUWS
Sinterklaas komt weer in het land.
Ook brengt hij een bezoek aan Beltrum.
Zondag 25 nov om 14.30 uur komt hij in het clubgebouw Dacapo.
Vanaf maandag 19 november staat er op school een brievenbus voor alle
mooie kleurplaten, tekeningen, wensjes etc. Deze wordt door de Pieten
geleegd en naar de Sinterklaaskamer gebracht.

(facultatieve) tienminuten gesprekken groep 1 t/m 8
Groep 1 t/m 7
In de week van 26 november staan de facultatieve tienminutengesprekken voor de groepen 1 t/m 7
gepland. De gesprekken zijn maandag t/m vrijdag van 14.45 tot 16.30.
De facultatieve gesprekken voor de groepen 1 t/m 7 zijn bedoeld om u de mogelijkheid te geven om
in gesprek te gaan met de leerkracht. Het kan ook zijn dat de leerkracht u uitnodigt voor een gesprek.
Wilt u voor vrijdag 9 november bij de leerkracht aangeven als u een gesprek wenst. Mocht u één van
de middagen echt niet kunnen dan kunt u dat ook aangeven. Samen met de leerkracht bepaalt u of
het wenselijk is of het kind ook aanwezig is bij het gesprek.
Groep 8
Alle leerlingen en hun ouders worden voor een tienminutengesprek uitgenodigd. In het gesprek komt
het voorlopig advies voor het voortgezet onderwijs aan bod. De gesprekken zijn maandag t/m vrijdag
van 14.45 tot 16.30. Voor vrijdag 9 november kunt u bij de leerkracht aangeven als u op één van de
dagen niet kunt.
Stagiaire groep 5
Hallo!
Ik zal me even voorstellen. Ik ben Pien Pasman, ik ben 18 jaar en ik kom uit Groenlo.
Hier woon ik met mijn ouders en 2 broers.
Dit jaar ben ik begonnen aan de opleiding Pedagogische Wetenschappen aan de universiteit in
Nijmegen en daarom ga ik dit jaar een tijdje meelopen op de dinsdagen in groep 5.
Naast dat ik naar school ga vind ik het ook leuk om te handballen en werk ik op het zwembad als
lifeguard.
Ik heb heel veel zin om te gaan beginnen in groep 5!
Data op een rij
5-9 november:
26-30 november:
5 december:

kijkochtenden groep 5-8
ouder-kindgesprekken facultatief
Sinterklaas

6 december:
19 december:
24 dec. t/m 4 jan.:
25 januari:

Bijlage:

Studiedag leerlingen vrij
Kerstviering ’s avonds leerlingen 12.15 vrij
Kerstvakantie
Studiedag leerlingen vrij

