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Week nr.: 07
ACTIVITEITEN
OPTIMIST
07 februari
Inschrijfdag Arcus, SGL en De
Rietlanden
09 februari
Inschrijfdag Arcus, De Rietlanden
en Groenhorst College
10 februari
Groenhorst College
11 februari
Inschrijfdag Arcus en de SGL
13 februari

Weekbrief de Optimist
ACTIVITEITEN SPORT
Dinsdag 10 februari
Donderdag 12 februari
15.30 – 16.30 uur, Kleutergym
15.30 – 16.30 uur
Groep 1 en 2, Atolplaza
Klimmen, groep 5 en 6
Kosten € 0,50
Atolplaza
Woensdag 11 februari
13.15 – 14.15 uur
Club sportief
Atolplaza
BEZOEK ANNE FRANK HUIS
Maandag 16 februari gaat groep 8 naar het Anne Frank Huis.
We vertrekken om 10.15 met de bus naar Amsterdam en zijn tegen 14.15 uur
weer terug.
Wij verwachten de kinderen op de gewone tijd op school, dus om 8.30.
Het zou fijn zijn als de kinderen een lunchpakketje meenemen, wat fruit, drinken
(maar niet koolzuurhoudend) en een paar snoepjes.
Als we terug zijn bespreken we de dag nog even na in de klas en tegen 14.45 zijn
de kinderen vrij.
In verband met dit bezoek zijn wij op zoek naar twee enthousiaste ouders die
met ons mee willen gaan voor de begeleiding.
Mocht dit iets voor u zijn wilt u zich dan zo spoedig mogelijk opgeven. Is het voor
vrijdag 13 februari niet rond dan kunnen we helaas niet naar Amsterdam.
Hebt u nog vragen dan kunt u altijd terecht bij de leerkrachten van groep 8.

Rapport mee
16 februari
Groep 8 Anne Frank huis
23 t/m 27 februari
Voorjaarsvakantie
27 april t/m 1 mei
Proef week 5 gelijke dagen model

PROEFWEEK 5 GELIJKE DAGEN MODEL
Van 28 april t/m 1 mei gaan wij proefdraaien met het“5 gelijke dagen rooster”.
Dit betekent dat deze week lestijden van 08.30 t/m 14.00 uur zijn. Er is deze
week dus geen tussentijdse opvang!
De kinderen eten en houden pauze met hun klas.
U hoort meer van ons over deze week als het zover is.

