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

Belangrijke data maart:
Maandag 27 februari
Dinsdag 28 februari
Woensdag 1 maart
Woensdag 1 maart
Donderdag 2 maart
Zaterdag 11 maart
Dinsdag 21 maart
Woensdag 22 maart
Maandag 27 maart
Dinsdag 28 maart
Woensdag 5 april

: Weer naar school!
: Schoonmaakavond 19.00/19.30 uur- 21.00 uur.
: Fiets zonder beats voorlichting VVN voor groep 8
: Oud papier: Ingedeeld zijn de families S. Verra en M. Volkers 18.15 uur
aanwezig zijn in de Julianastraat.
: Maandsluiting 8.30 uur, verzorgd door groep 6/7.
: NL Doet Informatie hierover is aan de kinderen meegegeven.
: GC/OR/MR GC aanvang 19.00 uur, OR en MR 19.30 uur, 20.30 uur OR/MR
: Open dag Thema is: Op het openbaar onderwijs kun je rekenen!
: Studiemiddag OT Nannnewiid De kinderen zijn om 12.00 uur vrij.
: Maandsluiting 8.30 uur, verzorgd door groep 8.
: Oud papier: Ingedeeld zijn de families S. de Jong en J. Kremer-Jonker
18.15 uur aanwezig zijn in de Julianastraat.

Data om alvast te noteren:

Projectafsluiting
Koningsspelen
Schoolreisje 3/4/5
Schoolreisje 6/7
Schoolreisje 8

: Donderdag 13 april
: Vrijdag 21 april, alle kinderen zijn om 12.00 uur vrij.
: 7 juni
: 5,6,7 juli
: 28,29,30 juni

Snappet:
In de eerste week na de voorjaarsvakantie worden de leerkrachten van groep 4 t/m 8 geschoold in
het gebruik van Snappet. De leerlingen van groep 5 t/m 8 gaan de tweede week na de
voorjaarsvakantie met Snappet aan de slag. Snappet is tabletonderwijs waarbij deels de werkboeken
komen te vervallen. Leerlingen zien direct of zij de opdracht goed hebben gemaakt. De leerkracht
ziet op haar dashboard ‘realtime’ de vooruitgang en kan direct analyseren en de lessen
voorbereiden.
PR & Communicatie:
De beleidsadviseur van Primus en De Basis heeft alle scholen onder de loep genomen. Zij heeft met
name gekeken naar de website, sociale media en de gebouwen. Dit resulteerde in een lijst met
aanbevelingen. De eerste zaken zijn opgepakt, zoals het opruimen in school en de
schoonmaakavonden. Grotere zaken zoals het verven van muren en vervangen van bv. de luxaflex in
de personeelskamer komen in een later stadium aan bod. Ons schoolplein heeft al een mooie
metamorfose ondergaan, op 11 maart tijdens NL Doet zal het nog mooier worden!
Schooltijden:
Een aantal kinderen is ’s ochtends ruim voor 8.15 uur in de klas. Leerkrachten zijn dan nog bezig met
voorbereiden van de lessen en/of collegiale consultatie en kunnen dan niet verantwoordelijk zijn
voor de kinderen. Graag uw kind niet voor 08.15 uur in school brengen.
De jarigen!
1 maart
1 ma1 maart art
2 maart
3 maart
12 maart
18 maart
21 maart
22 maart

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
Florian van Hes (11 jaar) - groep 6-7
Femke de Jong (11 jaar) - groep 6-7
Esmée Schelfhorst (11 jaar) - groep 6-7
Ynte Reitsma (11 jaar) - groep 6-7

