Nieuwsbrief februari 2017
Julianastraat 1, 8465 RC Oudehaske, 0513-677369
www.haskerplak.nl
ithaskerplak@primus.frl

Belangrijke data februari:
Woensdag 1 februari

: Oud papier: Ingedeeld zijn de families Van der Molen en Spring in ’t Veld
18.15 uur aanwezig zijn in de Julianastraat
Maandag 6 februari
: Studiedag OT Nannewiid. De kinderen zijn de hele dag vrij
Dinsdag 7 februari
: Studiemiddag OT Nannewiid. De kinderen zijn om 12 uur vrij
Donderdag 9 februari : Schooladviesgesprekken groep 8
Maandag 13 februari
: Rapportbesprekingen groep 1 t/m 7
Dinsdag 14 februari
: Schooladviesgesprekken groep 8
Donderdag 16 februari : Rapportbesprekingen groep 1 t/m 7
Vrijdag 17 februari
: De rapporten gaan mee naar huis!
Maandag 20 februari
: Vakantie (t/m vrijdag 24 februari)
Maandag 27 februari
: Weer naar school!
Dinsdag 28 februari
: Schoonmaak/klusjes avond 19.00 uur tot 21.30 uur
Woensdag 1 maart
: Oud papier: Ingedeeld zijn de families S. Verra en M. Volkers 18.15 uur
aanwezig zijn in de Julianastraat
Donderdag 2 maart
: Maandsluiting 8.30 uur, verzorgd door groep 6/7
Data om alvast te noteren:

NLdoet
GC/OR/MR
Open dag
Studiemiddag team
Projectafsluiting
Schoolreisje 6/7

: Zaterdag 11 maart
: Dinsdag 21 maart
: Woensdag 22 maart
: Maandagmiddag 27 maart
: Donderdag 13 april
: 5,6,7 juli

Rapportbespreking/schooladviesgesprek:
U ontvangt in de week van 30 januari een uitnodiging voor de rapportbespreking en/of
schooladviesgesprek van de leerkracht van uw kind. Bent u verhinderd dan graag in overleg een
nieuwe afspraak maken.

Opruimdag:
De teamleden hebben flink de school opgeruimd en met dank aan Cornelie is veel oud en overbodig
materiaal op de stort terecht gekomen. Op nog wat kleine zaken na is alles gesorteerd.
De kookruimte is weer netjes en overzichtelijk. Het voormalige PZS lokaal is het technieklokaal in
wording. Momenteel wordt door de techniekcoördinator het aanwezige materiaal geïnventariseerd,
extra expertise elders opgedaan en een programma opgesteld waar we de komende jaren profijt van
zullen hebben.
Schoolplein:
In de Kerstvakantie hebben de vaders van Hessel Vierstra en Femke
en Mente de Jong de blauwe bokspringpaaltjes van De Stobbestjelp
geplaatst. Onze hartelijke dank daarvoor, er wordt volop gebruikt
van gemaakt! De kinderen van De Stobbestjelp vinden het ook super!
Schoonmaak/klusjesavond:
In de ouderraad is besloten om twee avonden per schooljaar te
plannen voor schoonmaak en/of klusjes. De avonden zijn op
dinsdagavond 28 februari en donderdagavond 1 juni gepland. Ouders
zijn verplicht om hier één keer per jaar aan mee te doen. Wanneer u
beide avonden verhinderd bent graag voor vervanging zorgen of contact opnemen met de
leerkracht.
De jarigen in februari:
30 januari
30 januari
9 februari
13 februari
14 februari
19 februari
19 februari
1maart
1 maart
2 maart
3 maart

Jelmer Hoeksma (9 jaar) - groep 4-5
Iris Pijlman (6 jaar) - groep 1-2
Quinten Verra (9 jaar) - groep 4-5
Pepijn Otter (8 jaar) - groep 4-5
Yvet de Booij (7 jaar) - groep 3
Nynke Faber (12 jaar) - groep 8
Yvar de Jong (9 jaar) - groep 4-5
Jurjen Bles (12 jaar) - groep 8
Klaas-Jan de Graaf (6 jaar) - groep 1-2
Gerdau van der Molen (10 jaar) - groep 6-7
Sytse de Vries (12 jaar) - groep 8

