Kalender
29 - 01
30 - 01
31 - 01

Nieuwsbrief 6
STAKING, school gesloten
STAKING, school gesloten

03 - 02
07 - 02

Zwemmen groep 4
Warme truien dag

10 - 02
13 - 02
14 - 02
17 - 02

Zwemmen groep 8
Intekenlijsten oudergesprekken
Klankbordavond
Portfolio’s mee naar huis
Start Voorjaarsvakantie t/m 21 februari

24 - 02
26 - 02

Zwemmen groep 6 en 7
Portfoliogesprekken
Nieuwsbrief 7

Staking
LET OP! 30 en 31 januari zijn wij vanwege de staking gesloten.

Draai-mee-dag
Om meer mensen voor het onderwijs te enthousiasmeren, houden we op de donderdag 27 februari
een Draai-mee-dag van 9.00 tot 12.00 uur. Iedereen die geïnteresseerd is in werken in het onderwijs,
nodigen we van harte uit om met ons mee te kijken op de Geert Holle.
We draaien ons normale programma, zodat de geïnteresseerden een goed beeld krijgen van ons
mooie vak. Kent u mensen die meer willen weten over werken in het onderwijs? Informeer hen over
onze Draai-mee-dag.
Aanmelden kan vanaf vandaag via de mail: directie@geertholle.nl
OBS Geert Holle Kerkebuurt 156 1647 MD Berkhout 0229-551357 directie@geertholle.nl

Dringende oproep
 Om de overblijf op school te kunnen
organiseren zijn wij dringend op zoek
naar groepshulpen.

Bent u geïnteresseerd, of kent u iemand die
interesse heeft, laat het weten!
Voor vragen kunt u terecht bij Perin,
of via de mail: directie@geertholle.nl
Voor informatie kunt u kijken op de website van SKIK (stichting kinderopvang Koggenland)
De vacature is te lezen via de onderstaande link:
https://www.kinderopvanghoorn.nl/wp-content/uploads/2020/01/2001-TSO-hulp-de-Berk.pdf

Aanmelden kinderen
Het is voor school belangrijk om al goed in beeld te krijgen hoeveel
en welke leerlingen er volgend schooljaar nog bij komen. Heeft u
een kind dat volgend schooljaar (2020-2021) 4 jaar wordt en bij
ons op school wilt plaatsen, wilt u uw kind dan alvast aanmelden?
U kunt op school een aanmeldformulier vragen bij de directie of
administratie. Kent u gezinnen met kinderen van ruim 2 jaar of 3
jaar? Wilt u hen hier dan ook op attenderen? Alvast bedankt.

Intekenen voor portfoliogesprekken
In de week van 24 februari zijn de portfoliogesprekken. U kunt zich
hiervoor intekenen op de lijsten die vanaf 10 februari op de
prikborden in de hallen hangen. Het is de bedoeling dat van ieder kind
de ouder/ouders zich inschrijft/inschrijven. Vanaf groep 3 zijn de
kinderen ook bij de gesprekken aanwezig.

Volgende nieuwsbrief
Deze verschijnt op woensdag 26 februari 2020.
OBS Geert Holle Kerkebuurt 156 1647 MD Berkhout 0229-551357 directie@geertholle.nl

