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2e Nieuwsbrief schooljaar 2019 - 2020

Datum ; 30 augustus 2019

Beste ouders, verzorgers,
Hierbij de tweede nieuwsbrief van onze tandemscholen.
Perspecto-dag woensdag 2 oktober
Woensdag 2 oktober aanstaande is het Perspectodag. Op deze dag worden er geen lessen gegeven en zijn
de kinderen dus vrij.
Opstart Tandem groep 7&8
Dit schooljaar zijn we gestart met een tweetal ochtenden de groepen 7&8 van de drie scholen gezamenlijk les
te geven op de St. Bernardus. Naast gezamenlijke lessen zoals gymnastiek, rekenen en wereldoriëntatie
wordt er ook aandacht besteed aan de sociale emotionele ontwikkeling van de kinderen. Vandaag (30
augustus) brengen de kinderen per fiets een bezoek aan de drie dorpen waar ze op school zitten.
Doppenactie “Drop je dopje”
Op onze scholen kunt u dit schooljaar plastic doppen inleveren. Op iedere locatie staat een emmer met het
logo van de actie. De opbrengst van de dopjes wordt gebruikt voor de opleiding van blindengeleidehonden.
Gooi dus de doppen niet weg, maar lever ze op school in! U spaart daarmee ook nog eens het milieu.
Alvast bedankt! LET OP! Wilt u de doppen schoon inleveren?

Agenda:























12 september
16 september
2 oktober
2 okt t/m 13 okt
12 t/m 20 oktober
25 november
20 dec t/m 5 jan
10 februari
14 februari
17 t/m 20 februari
22 t/m 29 februari
10 t/m 13 april
17 april
18 apr t/m 5 mei
7 mei
21 t/m 24 mei
28 mei
29 mei t/m 1 juni
22 juni
26 juni
29 juni t/m 2 juli
9 juli

informatieavond Ter Doest
informatieavond St. Jozef
Perspectodag (leerlingen zijn vrij)
Kinderboekenweek
Herfstvakantie
studiemiddag (leerlingen vrij vanaf 12:00u)
Kerstvakantie
studiemiddag (leerlingen vrij vanaf 12:00u)
rapport 1
week van de oudergesprekken
Voorjaarsvakantie
Pasen
Koningsspelen
Meivakantie
schoolfotograaf St. Bernardus en Ter Doest
Hemelvaart
schoolreis
Couleur locale & Pinksteren
Couleur locale
rapport 2
week van de oudergesprekken
laatste schooldag

Bijlage : foto’s Tandem groep 7&8 – bezoek aan de Groeve, Tragel en de Ketchupfabriek.

