Flitsnieuws
Info bulletin no. 10 21-1-2019
Open huis VO
Woensdag 30 januari is er open huis op het AOC Terra en
donderdag 31 januari of vrijdag 1 februari op het Linde
College.

Nationale Voorleeswedstrijd
Dinsdag 12 februari om 19.00 uur mag Carice onze school
vertegenwoordigen tijdens de kwartfinales van de Nationale
Voorleeswedstrijd in de Bibliotheek van Wolvega.

Oud papier
Op de routes van het oud papier stond nog de datum van de vorige
Jacob Hagen
actie! Dit moet natuurlijk a.s. vrijdag 25 januari zijn. Dit is van
Onze school heeft in de jaren 50 een legaat van 2000 gulden belang voor de mensen, die afgelopen donderdag een hesje hebben
ontvangen van dhr. Jacob Hagen die een goed florerende
ontvangen.
slagerij dreef op de hoek van de Drafsport-laan/Eikenlaan.
Hierin is bepaald dat de rente steeds op 28 januari, zijn
Doemiddag AOC Terra
geboortedag, op één of andere wijze ten goede moet komen Voor de Doemiddag op dinsdag 26 februari op het AOC Terra is juf
aan de leerlingen van onze school. De leerlingen zullen op
Marijke nog op zoek naar 1 of 2 ouders die mee willen als
deze dag een traktatie krijgen.
begeleiding.
Schaken
De beste tien schakers van onze school doen binnenkort
mee aan het Heite Schoolschaaktoernooi op 09 februari Zo’n
twintig leerlingen uit de groepen zes tot en met acht zitten
midden in de selectie procedure. De nieuwelingen om het te
leren, de ervaren spelers om beter te worden. Elk team telt
vijf spelers. Woensdag is de uitslag en worden de teams
bekend gemaakt. Ook dan ontvangen ze nadere info over
het toernooi. Onze school speelt om meer dan meedoen
alleen: als kampioen van zowel 2017 en 2018 verdedigt
Tuindorp de eervolle titel van schoolschaakkampioen van
Oost- en Weststellingwerf.

Margedag
Woensdag 30 januari zijn alle kinderen vrij
Keuzegesprekken VO gr. 8
Deze gesprekken zullen plaats vinden in de week van 25 februari. U
wordt hiervoor samen met uw zoon of dochter op school verwacht
en er zal een kwartier worden uitgetrokken voor dit gesprek.
Nadere info en het schema volgt in de loop van volgende week.
Belangrijke data

Januari
25 Oud papier
Oudergesprekken
28 Jacob Hagen
Aan het begin van dit schooljaar zijn wij gestart met een
28 MR-vergadering
nieuwe wijze waarop gesprekken met ouders ingepland
30 Margedag (kinderen vrij)
worden. In alle groepen zijn in september "startgesprekken" 30 Open huis AOC Terra
gevoerd met alle kinderen en hun ouders. De afgelopen
31/1 feb Open huis Linde College
maanden veel nieuwe kinderen gekomen. Met deze ouders
en hun kinderen zal er binnenkort door de leerkracht een
Februari
afspraak gemaakt worden voor een startgesprek.
01 Open huis Linde College
Voor een startgesprek wordt 30 minuten gerekend.
06 Managementoverleg
Vervolggesprekken worden niet, zoals voorheen, standaard 09 Schoolschaaktoernooi
ingepland na de rapporten, maar vinden plaats wanneer
12 Nationale Voorleeswedstrijd
ouders of leerkrachten daar behoefte aan hebben. Ouders
14 Tuintoneel gr. 3
die een vervolggesprek wille, kunnen dit ook aangeven bij de 15 Rapport mee
16 t/m 24 Voorjaarsvakantie
betreffende leerkracht.
26 Doemiddag Terra College
25 Keuzegesprekken gr. 8 (in de week van)
Met vr. groet Annigje van den Berg
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