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Woensdag 5 februari 2020

Margedag: alle kinderen vrij!

Vrijdag 7 februari 2020

Rapporten gaan mee naar huis

Dinsdag 11 februari en donderdag 13 februari 2020

Rapportgesprekken

Maandag 17 februari t/m 21 februari 2020

Voorjaarsvakantie

Rapporten
Binnenkort ontvangt u per mail een uitnodiging voor de
rapportgesprekken.
De vrijdag voor dit gesprek krijgt uw kind het rapport
mee naar huis, zodat u het alvast kan bekijken. Graag
dit rapport weer meenemen naar het rapportgesprek.
Aangezien het over uw kind gaat, gaan we ervan uit
dat uw kind mee komt naar het gesprek.

vakdocenten van diverse levensbeschouwelijke
richtingen. U kunt kiezen voor humanistisch of
protestants vormingsonderwijs. Vormingslessen zijn niet
verplicht.
Wij roosteren de lessen zo in dat uw kind geen
kernvakken mist, zoals rekenen en taal. Er zijn voor u
geen kosten aan verbonden. De rijksoverheid betaalt
deze lessen. Elk jaar kijken we of er onder de ouders
behoefte is aan dit soort lessen.
U kunt meer informatie vinden op de website
www.vormingsonderwijs.nl. Binnenkort zullen we hier
verder inhoud aan geven.

Vormingsonderwijs
Wilt u voor uw kind lessen godsdienstig of humanistisch
vormingsonderwijs in schooljaar 2020-2021? Dat kan!
Bij wet is het zo geregeld dat dit vormingsonderwijs op
de openbare basisschool wordt gegeven als ouders
daarom vragen.
Het vormingsonderwijs laat zien wat geloof of
levensovertuiging voor mensen kan betekenen. Onze
school ziet dat als inspirerend en verrijkend, omdat
kinderen zo een eigen kijk op het leven kunnen
ontwikkelen. De lessen gaan uit van respect voor
mensen die anders in het leven staan.
De wekelijkse lessen in de groepen 5 t/m 8 van drie
kwartier worden verzorgd door bevoegde

OPROEP TSO-kracht: We hebben uw hulp nodig...
Op de maandag en dinsdag hebben we een grote
groep kinderen tijdens de Tussen Schoolse Opvang.
Vanwege dit grote aantal kinderen kunnen we soms
drie overblijfkrachten inzetten. Op dit moment hebben
we te weinig vaste krachten.
Daarom de oproep:
Wilt u op de maandag en/of dinsdag bijspringen bij TSO?
We horen het gráág!
Er staat een kleine
vergoeding
tegenover.
Uw eigen kinderen mogen
dan uiteraard kosteloos
deelnemen aan TSO.
Heeft u belangstelling of
wilt u meer weten? Dan
mag u mailen of even
binnenlopen op maandag
t/m donderdag.

Schoolreisgeld
We zitten inmiddels alweer bijna halverwege
schooljaar 2019-2020. Voordat we het weten gaan
we weer op schoolreis of op kamp. We zijn al druk
zaken aan het voorbereiden en aan het organiseren.
Denk u eraan om het schoolreisgeld over te maken?
 Groep 1 t/m 6:
30 euro
 Groep 7/8:
90 euro

Bericht Peuterspeelzaal

U kunt dit bedrag storten op:
IBAN NL52 RABO 032 91 82 781 ten name van
Ouderraad W.A. Scholtenschool te Foxhol
Wilt u bij de betaling s.v.p. de naam en groep van uw
kind/kinderen vermelden? Bij voorbaat onze dank!

Bericht Hindelopers:

Bericht Kindertoneel

