Flitsnieuws
Flits no. 20 31-05-2021
Thuisquarantaine groep
En ineens zijn de eerste klassen thuis... Onwerkelijk, spannend en bovenal een vervelende situatie voor iedereen. We
hopen snel weer met zijn allen gezond naar school te kunnen.
Welkom nieuwe leerlingen
Wij willen Lizz, Eskil, Smilla van harte welkom heten bij ons op school.
Wij wensen jullie samen met je ouders een fijne en leerzame tijd op OBS Tuindorp.
Musicalvoorbereidingen
Groep 8 is al weer enkele weken aan het oefenen voor de musical. We hopen dat we dit voor een besloten en klein
publiek kunnen opvoeren.
Baby Boom op Tuindorp
Nora is geboren! Juf Anna en Klaas zijn de trotse ouders geworden
van een prachtig dochter. Wij wensen Juf Anna en Klaas heel veel
geluk met Nora.
Juf Marijke en Marcel verwachten eind november hun eerste kindje.
Wij wensen juf Marijke en haar partner Marcel via deze weg veel
geluk.
Juf Anneke en Herman verwachten begin december hun derde
kindje. Wij wensen juf Anneke en Herman ook veel geluk.

Margedag
Vrijdag 18 juni is er een margedag, alle leerlingen zijn vrij.
Tijdens deze dag gaan wij als team het afgelopen jaar met elkaar evalueren, de afgenomen toetsen analyseren en
kijken we alvast vooruit naar het schooljaar 2021 – 2022.
MR vacature
Enige tijd geleden hebben wij u laten weten dat we voor het komende schooljaar een vacature hebben voor twee
ouders voor de MR.
Via deze weg willen we u laten weten dat deze vacatures worden opgevuld door Joas From en Jorn Nieuwenhout.
Wij wensen Joas en Jorn alvast heel veel plezier en succes met hun rol binnen de medezeggenschapsraad van OBS
Tuindorp.
Oud papier opbrengst
Tijdens de actie van maart 2021 is er 9 ton papier opgehaald. Hiervoor is een bedrag van €427,01 overgemaakt op de
rekening van de Ouder vereniging.
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Deze Flits bevat twee sportieve bijlagen;
Bijlage 1; Flyer Korfbal
Bijlage 2; Flyer Voetbal
Belangrijke data
Mei
31 Flits
Juni
11 eind toetsweken
14 Flits
16 Generale repetitie musical
18 Studiedag (alle leerlingen vrij)
23,24,25 Kamp groep 7 en 8 –
25 Rapporten mee
28 Flits
28 MR vergadering
30 Ouderavond ouders toekomstige leerlingen groep 3 – informatieavond omtrent het onderwijs in groep 3
Juli
02 oud papier
05 Flits
07 kennismaking groep 8 met VO
07 afscheid groep 8
09 Laatste schooldag – alle leerlingen om 12.00u vrij
10 t/m 22 augustus - Zomervakantie
NB. Wijzigingen voorbehouden.
Opmerkingen t.a.v. deze flits kunnen worden gemaild naar
directie.tuindorpschool@comprix.nl
Met vriendelijke groet,
Team OBS Tuindorp
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