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Opbrengst Kerk-School-Gezin
De actie “Wow, water”, schoon water dicht bij huis in Oeganda, heeft
€ 279,42 opgebracht. Iedereen die een bijdrage heeft geleverd: heel
erg bedankt!

Open dag
Op woensdag 13 februari organiseert CKC Drenthe een open dag voor
al haar scholen. Iedereen is op deze morgen welkom op school van
10.00 tot 11.30 uur om de school een keer “in bedrijf” te zien.
Natuurlijk hopen we dat er op de open dag ouders komen die nog
geen kinderen bij ons op school hebben. Maar we hopen ook dat onze
eigen ouders van de gelegenheid gebruik zullen gaan maken om even
binnen te lopen. De kinderen vinden het ook altijd erg leuk als zij hun
ouders (of opa en oma) kunnen laten zien waar zijn een groot gedeelte
van de dag mee bezig zijn.

Agenda
07-02 Studiedag team, kinderen
vrij
09-02 Oud papier
12-02 De kinderen krijgen hun
rapport mee
13-02 Open dag
14-02 Mieke komt dansen met
groep 6/7/8
14-02 10-minutenavond
15-02 Loopspeltoernooi groep
3/4/5

Elk kind krijgt vandaag een uitnodiging mee. We hopen dat u de
uitnodiging doorgeeft aan belangstellenden.

18-01 t/m 22-01 Voorjaarsvakantie

Loopspeltoernooi

Verjaardagen

Op vrijdag 15 februari doen de kinderen van groep 3/4/5 mee met een
sporttoernooi in “De Splitting”. Dit toernooi is georganiseerd door
meester Stefan. De kinderen spelen het loopspel tegen teams van
andere scholen uit de gemeente Borger-Odoorn. Tijdens de gymlessen
hebben de kinderen dit spel al geoefend.
Het toernooi begint om 9.00 uur. De kinderen kunnen rechtstreeks naar
de sporthal gebracht worden en kunnen daar ook weer opgehaald
worden om 11.45 uur.
We zijn nog op zoek naar een ouder die één van de twee teams wil
begeleiden. U kunt zich opgeven bij juf Ilse.

Ouderportaal Parnassys
Op 14 februari 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
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01-02 Lotte uit groep 7
01-02 Anna uit groep 7
01-02 Jesse uit groep 6
02-02 Juf Jacqueline

leerkracht. Wanneer wij na vier weken geen bericht hebben ontvangen,
gaan we ervan uit dat u akkoord gaat met het verslag.
Als u de inlogcode kwijt bent kunt u een mail sturen naar school. Wij
sturen u dan een nieuwe code.

Bijbelrooster
4 t/m 8 februari 2019
Een zoon wordt beter, Johannes 4:46-54
Het bad van Betsaida, Johannes 5:1-18
Jezus en de Vader, Johannes 5:19-23
11 t/m 15 februari 2019
Jezus en het Loofhuttenfeest, Johannes 7:1-17
Jezus schrijft in het zand, Johannes 8:1-11
Het licht van de wereld, Johannes 8:12-20

Deze nieuwsbrief is ook na te lezen op onze website www.school59.nl
De volgende nieuwsbrief komt uit op donderdag 14 februari.
Met vriendelijke groet namens het team,
Pauline Bokhorst
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Kleuternieuws
Letterkoffer: Thijmen
Letter: V
Thema: Nationale
Voorleesdagen

