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Verzoek tot verlof
We krijgen regelmatig het verzoek tot verlof voor een bezoek aan een arts,
tandarts, therapie of iets dergelijks. De kinderen missen door de bezoekjes
onder schooltijd bepaalde lessen en komen op een achterstand.
Wij willen u verzoeken om afspraken zoveel mogelijk na schooltijd af te
spreken. Indien het maken van een afspraak na schooltijd niet lukt, dan kunt
u bij de schoolleider verlof aanvragen.
Koffieochtend
1 februari is er weer een koffieochtend. De leerplichtambtenaren komen
vertellen over de leerplichtwet.
Invalprobleem
De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) en CNV Schoolleiders roepen
hun leden in het primair onderwijs op om in de week van 4-8 februari niet te
zoeken naar vervanging van zieke teamleden. Mocht het zijn dat wij te
maken krijgen met een zieke collega, dan zullen wij ons uiterste best doen
om vervanging te regelen.

Activiteiten
Januari
14 t/m 1 februari
Cito toetsweken
30 MR

Februari
1 Koffieochtend 8.30-9.30
6 Studiedag (kinderen vrij)
8 Inschrijving contactweek
(via Parro)
12 OR
13 Inloop 2 + rapport 1
12.00 – 12.45
16 voorjaarsvakantie t/m 24
25 Studiedag
26 Schoolfotograaf
26 t/m 1 maart contactweek 2
27 Hoofdluiscontrole

Basketbaltoernooi “2018”
Vrijdag 28 december 2018 was er in de sporthal de Waterakkers een
basketbaltoernooi voor alle basisscholen uit Heemskerk. Wij deden mee aan
het toernooi voor groep 5/6.
In de middag verzamelde ons team voor de sporthal. Tijdens het omkleden
bedachten we een yell. De yell was: ”Yell, yell, yell, de tegenstanders zijn een
frikandel!! 
We hebben 3 keer gelijk gespeeld, 1 keer gewonnen en 1 keer verloren; Dus
we hebben in totaal 5 potjes gespeeld. We hadden erg veel lol en heel
fanatiek gespeelt, maar helaas het toernooi niet gewonnen.
Antoinette en Elke
Jumbo spaaractie
Dank zij uw inzet mogen wij weer een mooi bedrag € 1097,34 besteden.
De leerlingenraad gaat zich beraden over hoe we het geld gaan besteden.
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