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Open huis VO

Vanaf deze plek willen wij iedereen een gezond, gelukkig en
leerzaam 2019 wensen!!

Woensdag 30 januari is er open huis op het AOC Terra en
donderdag 31 januari of vrijdag 1 februari op het Linde College.

Probeer nieuwe dingen

Oud papier

Daag jezelf uit

De opbrengst in de maand december was € 970.67

Zie wat goed gaat

Woensdag 30 januari zijn alle kinderen vrij

Wees jezelf

Belangrijke data

Doe je beste best

Durf fouten te maken
En het opnieuw te proberen
Geniet van de kleine dingen

Gelukkig nieuwjaar!
Welkom
Vanaf deze plaats willen wij Catelynn in groep 1, Isabella in
groep 2 en Luca in groep 3 van harte welkom heten bij ons
op school. Wij wensen jullie samen met jullie ouders een
heel fijne tijd bij ons op school.

Januari
07 Eerste schooldag 2019
15 VO-avond ouders
15 t/m 26 Toetsweken
18 Doedag Linde College
25 Oud papier
28 Jacob Hagen
28 MR-vergadering
30 Margedag (kinderen vrij)
30 Open huis AOC Terra
31/1 feb Open huis Linde College

Februari
01 Open huis Linde College
06 Managementoverleg
09 Schoolschaaktoernooi
Voorlichtingsavond Voorgezet Onderwijs
21 Tuintoneel gr. 3
Op dinsdag 15 januari (onder voorbehoud) is er in de Striepe 15 Rapport mee
te Oldeholtpade een voorlichtingsavond georganiseerd
16 t/m 24 Voorjaarsvakantie
vanuit het VO. Deze avond begint om 19.30 uur en is voor
ouders van kinderen uit groep 8.
Met vr. groet Annigje van den Berg
Doedag
Vrijdag 18 januari gaan de kinderen uit groep 8 naar de
doedag van het Linde College. Vertrek vanaf school, dus fiets
mee. Na afloop van deze ochtend fietsen de leerlingen met
de begeleiding weer naar school. Wilt u ervoor zorgen dat
uw kind een tas meeneemt om de gemaakte spullen mee te
nemen. De kinderen moeten wel gewoon hun eigen lunch
meenemen naar school. Voor deze ochtend zoeken wij nog
1 of 2 ouders die deze ochtend mee kunnen als begeleider.
U kunt zich opgeven bij juf Marijke.
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