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Nieuwe collega
We zijn blij te kunnen melden dat we een nieuwe collega hebben
gevonden voor groep 3/4/5. Na de voorjaarsvakantie staat Renske
Buurman woensdagmorgen en donderdagmiddag voor groep 3/4/5.
Renske zal, als onderwijsassistente, ook op maandagmorgen,
maandagmiddag en donderdagmorgen in groep 3/4/5 aanwezig zijn.
We heten Renske welkom bij ons op school en hopen dat ze zich snel
thuis zal voelen. In de volgende nieuwsbrief zal Renske zich voorstellen

Agenda

Juf Karin moest op doktersadvies deze week nog rust houden. We
hopen dat juf Karin na de voorjaarsvakantie weer aan het werk kan.

20-02-2017 t/m 24-02-2017
Voorjaarsvakantie

Juf Jeanine was deze week vanwege gezondheidsklachten niet op
school. We hopen dat ook zij na de vakantie weer aan de slag kan.

02-03-2017 Leerlingenraad

Ouderportaal Parnassys
Vandaag zijn de tien-minutengesprekken. Van elk gesprek wordt een
verslagje gemaakt door de leerkracht. Dit verslag kunt u lezen in
Parnassys. Daar heeft u een inlogcode voor gekregen. Heeft u
opmerkingen over de verslaglegging of kunt u zich niet vinden in de
bewoording? Dan kunt u binnen vier weken contact opnemen met de
leerkracht. Wanneer wij na vier weken geen bericht hebben
ontvangen, gaan we ervan uit dat u akkoord gaat met het verslag.

Stage
Na de voorjaarsvakantie zal Chiara Mascherpa op de dinsdagen tot
eind maart stage lopen in groep 1/2. Chiara is een Italiaanse studente,
die voor een wat langere periode in Nederland is. Ze gaat hier naar het
VWO en woont bij de familie de Roo.

We wensen iedereen een fijne voorjaarsvakantie toe!
Deze nieuwsbrief is ook na te lezen op onze website www.school59.nl
De volgende nieuwsbrief komt uit op donderdag 2 maart.
Met vriendelijke groet namens het team,
Pauline Bokhorst
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16-02-2017 10-minutenavond
17-02-2017 Verjaardag juf
Albertine

Verjaardagen
19-02 Joost uit groep 4. Jannes
Hofman is ook jarig. Hij wordt 4.
Welkom bij ons op school!
20-02 Isa uit groep 4
22-02 juf Albertine
02-03 Nick uit groep 2
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