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Nieuwe leerlingen
In de afgelopen periode zijn Julia van Holstein en
Aifeifa Aisikaer bij ons op school gestart.
We wensen hun een fijne tijd op de Hekakker.
Cultuurmenu Vos en Haas vieren Feest
De voorstellingen van het Cultuurmenu zijn weer begonnen. Voor
groep 1 t/m 3a staat op dinsdag 1 maart de voorstelling ‘Vos en Haas
vieren Feest’ op de agenda.
Ik geef een feest’, zegt Vos.
Haas: ‘Een feest?? Voor wie dan wel?’
Vos: ‘Ha,ha,ha, voor jou!!! Omdat jij eerst griep
had. En nu niet meer. Dat is wel een feestje
waard.’ Vos geeft een feest, speciaal voor
Haas. Om haar op te vrolijken. Maar met hoeveel mensen moet je eigenlijk feest vieren?
En wat als je ongenode gasten krijgt?
Hoe dan ook: dit feestje zal niet snel worden vergeten.
Opening nieuw thema groep 1 t/m 3
De groepen 1 t/m 3 starten deze week met een nieuw thema. Woensdag 2 maart wordt om 08.30 uur op het onderbouwplein het thema
onthuld. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.
Tot de meivakantie gaan de leerlingen in hun eigen groep en in het
speel-ontdek-leer lokaal werken in dit thema.
Rapporten
Op vrijdag 18 februari hebben alle leerlingen hun rapport ontvangen.
Wilt u deze weer aan uw kind mee naar school geven?
Oudergesprekken
Volgende week vinden de oudergesprekken plaats. In de klasbord
app heeft u tot woensdag de mogelijkheid om u in te schrijven voor
het oudergesprek. Het oudergespreksformulier staat zaterdagmiddag
5 maart in het ouderportaal van Parnassys. Als u nog niet in het bezit
bent van het ouderportaal of u bent uw gegevens kwijt, dan kunt u
contact opnemen met irenevanderveen@obsdehekakker.nl.
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Invalproblematiek
Zoals u waarschijnlijk wel in onze vorige nieuwsbrief heeft kunnen
lezen heeft SLIM, ons bemiddelingsbureau voor invallers, op dit
moment nauwelijks invallers beschikbaar en zitten er daardoor
verschillende groepen noodgedwongen thuis. Ondanks de griep
van twee leerkrachten op onze school is het ons vandaag, met
enig kunst en vliegwerk, gelukt om geen klas naar huis te sturen.
Laten we hopen dat dit de aankomende periode ook zo zal zijn.
Mocht dit niet het geval zijn, dan proberen we dit z.s.m. te communiceren zodat u hier op kunt anticiperen.
Mochten er vragen of opmerkingen zijn, dan horen we dat graag.
Team Obs de Hekakker
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