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De beste wensen
Vanaf deze plek willen we iedereen een gelukkig, gezond en
uitdagend 2020 wensen.
DAAG jezelf uit, doe wat MOEILIJKS en ZET goed DOOR.

Belangrijke data

Welkom
Deze week is Charlotte nieuw in groep 1 gekomen. We wensen
Charlotte en haar ouders heel veel plezier bij ons op school.

Januari
22 Doedag Terra College
24 Doedag Linde College
13 t/m 17 toetsweek
13 MR vergadering
15 Managementoverleg
24 Oud papier
29 Margedag (kinderen vrij)
31 Open huis Linde College

Vrijwillige ouderbijdrage
Voor een ieder die de bijdrage nog niet heeft overgemaakt het
nadrukkelijke verzoek dit zo spoedig mogelijk te doen. Tevens
geven we aan diegenen de herinnering mee.
Oud papier
Vrijdag 24 januari wordt het oud papier weer gehaald. In de week
voorafgaand krijgt u het hesje mee naar huis. Graag na afloop
direct op school inleveren.
Doedagen Voortgezet onderwijs
Woensdag 22 januari is de Doedag van het Terra College. En op
vrijdag 24 januari is de Doedag van het Linde College. Ouders van
kinderen van groep 8 krijgen hierover ook een mail van de
leerkracht.

Februari
08 Schoolschaaktoernooi
11 OV vergadering
13 Tuintoneel groep 3
14 Rapport mee
15 t/m23 Voorjaarsvakantie
26 Managementoverleg

Margedag
Woensdag 29 januari is een margedag. De kinderen zijn deze dag
vrij.
Nieuwe oud papierrooster
Bij deze flits ontvangt u een nieuwe rooster voor oud papier.
Op deze lijst staan ook de nieuwe ouders. Verder zijn de
wijzigingen die bij ons bekend zijn doorgevoerd.
Open huis Linde College
Op 31 januari heeft het Linde College open huis. U kunt dan als
ouder een kijkje gaan nemen op deze school.

Met vr. groet Annigje van den Berg

Opbrengst oud papier
In november is er in totaal 16,660 ton oud papier opgehaald.
Hiervoor heeft de OV een vergoeding van €763,51 ontvangen.
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