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De agenda

Maandag 29 januari
vergadert onze MR
weer. MR vergaderingen zijn in principe
openbaar. Wil je deze
bijwonen dan ben je
van harte welkom. Heb
je onderwerpen die je
besproken wilt hebben
dan kun je deze aangeven bij 1 van de MR
leden.

2. Notulen vorig overleg
3. Begroting schooljaar
2018/2019
4. vakantierooster
2018/2019
5. Vanuit de identiteitscommissie
6. Communicatie
platformen(website,

De agenda voor komende maandag ziet er als
volgt uit:
1. Opening

Wist u dat?

De jarigen

Trefwoord
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De agenda
29 januari

MR vergadering

30 januari

Teamoverleg

31 januari

Teamtraining cultuur

PARO, klasbord,
whatsapp, E-mail,
briefjes
7. Rondvraag
We beginnen om 19.30
uur in de IJsselvallei.
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Wist u dat?


De komende week
extra aandacht zal zijn
voor het voorlezen?



In alle groepen de
kinderen worden
uitgenodigd om hier
aan mee te doen?



“Donderdag 8

Houdt u de berichten
via Parro in de gaten?



Dit communicatiesys-





Op vrijdagmiddag 2
februari uit de groepen 5 t/m 8 een
schoolwinnaar wordt
gekozen?



teem erg praktisch
werkt?
We hopen dat alle
ouders zich hiervoor
hebben aangemeld?



U bij de leerkracht
terecht kunt voor
vragen over Parro?

De woensdag nog
steeds onze fruitdag
is?



De ouderavond van
woensdag 14 maart
verplaatst is naar dinsdag 13 maart i.v.m.
Biddag?



U de ziekte of absentie van uw kind kunt
doorgeven via het
telefoonnummer van
de school? 05786631344



U bij geen gehoor een

De jarigen

februari gaan de

De volgende leerlingen vieren in de komende weken hun
verjaardag.

groepen 3 t/m 6

We wensen jullie een heel fijne en gezellige verjaardag.

naar de
voorstelling: Man
met het stenen
hart.”

mail kunt sturen aan
deijsselvallei@stichtingcambium.
nl?

JANUARI
28 Nikki Stolk
31 Mees Oosterlaar

Groep 6
Groep 2

FEBRUARI
1 Klaartje Stroo
3 Noortje van Dijk
5 Hidde Kneefel

Groep 7
Groep 5
Groep 3

Trefwoord
Volgende
week werken
we met de
kinderen aan
het thema;
“Je krijgt wat
je verdiend.”
De kinderen
worden geprikkeld om
na te denken

over belonen en straffen en
over ongelijke behandeling.
Soms zijn situaties zo dat je
mensen verschillend moet
behandelen en belonen. Alleen dan kun je ze recht
doen..
De tweede week staat het
thema voor de School&Kerk
dienst centraal: bouwers ge-

zocht. Naast het Bijbelverhaal
van het huis op de rots, zal er
tijdens de lessen gesproken
en gewerkt worden over
gebouwen in de wereld, gebouwen met een belangrijke
betekenis en over alles wat bij
bouwen aan de orde komt.

