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NIEUWSBRIEF Schooljaar 2017-2018
nummer 12, 17 januari

We zijn er weer!
We zijn het nieuwe schooljaar vorige week maandag
begonnen met een toast op een gezond, gezellig en
leerzaam jaar. Inmiddels, nu anderhalf week later, is
het alsof we niet zijn weggeweest.
Inmiddels heeft juf Henriette haar intrede gedaan op
school, in groep 4/5 en groep 6. Dat ging uiterst
plezierig.
In alle groepen wordt al weer stevig gewerkt,
leerlingen en leerkrachten hebben er zin in!

Ouderavond + vrijwilligersavond vrijdag 26 januari
In deze nieuwsbrief zitten twee uitnodigingen, voor de
zakelijke ouderavond en vrijwilligersavond op
vrijdagavond 26 januari.

Toetsperiode/oudergesprekken
Het tweede gedeelte van de maand januari staat
meestal in het teken van de toetsen. We bekijken
daarmee hoe onze kinderen zich ontwikkelen maar
ook hoe een groep of de school zich ontwikkelt. Begin
februari gaan alle leerkrachten de toetsen bespreken
en bekijken we of we het onderwijs aan onze kinderen
(of aan een hele groep) moeten aanpassen. In de
week van 12 februari zijn tenslotte de
oudergesprekken. U ontvangt daar nog een
uitnodiging voor.

Agenda januari en februari
(zie ook website)
Januari
Toetsperiode
23-01
MR vergadering
26-01
Zakelijke ouderavond +
vrijwilligersavond.
09-02
Portfolio mee
Oud papier
12 en 13-02
Oudergesprekken
20-02
Vergadering oudervereniging
26 -02 t/m 4-03 Voorjaarsvakantie

Folder sportkennismaking
Met de mail waarmee we deze nieuwsbrief
verstuurden, zit ter informatie een folder
Sportkennismaking van Buurtsportwerk
Weststellingwerf

ROOSTER TOSTIDAGEN 2018

Groep 1/ 2

Groep 3

Groep 4/5

Groep 6

Groep 7/8

Januari

30 januari

31 januari

24 januari

17 januari

10 januari

Februari

20 februari

19 februari

21 februari

14 februari

7 februari

Maart

27 maart

28 maart

21 maart

14 maart

7 maart

April

24 april

25 april

18 april

11 april

4 april

Mei

29 mei

28 mei

30 mei

23 mei

16 mei

Juni

26 juni

27 juni

20 juni

13 juni

6 juni

Juli

16 juli

17 juli

18 juli

11 juli

4 juli

De oudervereniging van de Dorpsschool Wolvega nodigt u uit
voor de Zakelijke Ouderavond
Welke zal worden gehouden op:
Vrijdag 26 januari 2018
Aanvang 19.30 uur

Agenda
1.

Opening voorzitter

2.

Jaarverslag Medezeggenschapsraad

3.

Financieel jaarverslag

4.

Verslag kascommissie

5.

Benoeming kascommissie schooljaar 2018-2019

6.

Bedrag vrijwillige ouderbijdrage en schoolreis/-kamp
Ouderbijdrage € 25,- per kind. Voor sinterklaas, kerst, sport, vaderen Moederdag, koken ed.
Schoolreis
Groep 1-6
€ 30,- per kind
Schoolkamp Groep 7-8
€ 55,- per kind

7.

Verkiezing Oudervereniging
Aftredend lid: Samer Mardini
Nieuwe leden:
Roelien Veldhuizen, Tina ter Schuur, Hendrike de Glee

8.

Mededelingen schoolleider, Peter Leiseboer

9.

Rondvraag

10.

Sluiting

UITNODIGING
VRIJWILLIGERSAVOND!!
Veel handen maken licht werk!
Op diverse activiteiten zien wij vele ouders die ‘onze school’ een warm hart
toedragen. Alle vrijwilligers willen wij graag bedanken voor de inzet op
school en daarbuiten.
Vrijdag 26 januari hebben wij de zakelijke ouderavond gepland. Graag
zouden we daarna alle vrijwilligers willen uitnodigen voor een hapje en een
drankje, onder leiding van Hilda de Boer van slagerij Hoeksma.
Dus vrijdag 26 januari van 20.30 tot 22.00 uur!
Graag aanmelden vóór dinsdag 23 januari via de mail sietske-veenstra@
hetnet.nl of appen naar 06-51650540.
Dan kunnen wij zorgen dat er voor een ieder genoeg te nuttigen is. We zien
jullie graag op 26 januari a.s. op school.
De oudervereniging en team Dorpsschool Wolvega

