25 januari 2019

NIEUWSBRIEF
Algemeen

School

Open Dag 13 februari
Op woensdag 13 februari houden we een Open
Dag voor nieuwe gezinnen. Nieuwe ouders die
willen kennismaken met de kinderopvang of
met school zijn van harte welkom op 13
februari van 9.00 tot 12.00 uur.
Mocht u ouders kennen die binnenkort op zoek
moeten naar opvang of onderwijs, dan hopen
wij dat u ze wilt wijzen op deze Open Dag.

Voortgangsgesprekken
Op dinsdag 12 en donderdag 14 februari
houden we weer onze voortgangsgesprekken,
mede n.a.v. de recent afgenomen Citotoetsen. Op beide dagen tussen 14.30 en
19.00 uur. Deze gesprekken hebben een vrij
karakter. U plant een gesprek als u dat zelf
wenst. Ziet u de noodzaak (nu) niet, dan kunt
u deze gespreksronde overslaan.
Vanaf woensdagmiddag 30 januari 16.00 uur
zetten we de planning open en vanaf dat
moment kunt u uw voorkeurstijd inplannen
voor het gesprek met de leerkracht(en). U
kunt zelf de dag en de tijd kiezen. Hebt u
meer dan 1 kind op school, dan is het handig
om tussen de gesprekken 10 minuten open te
laten. Het kost immers tijd om van de ene
naar de andere klas te gaan! Als u voor
meerdere kinderen wilt plannen en/of als u
krap in uw tijd zit, is het aan te bevelen om
vroegtijdig te gaan inplannen. Inplannen kan
tot vrijdag 8 februari om 16.00 uur. Daarna
krijgt u een bevestiging.
We hopen op goede gesprekken.
Team Kindcentrum De Eshorst

Personeel
Onze kinderopvang, de peutergroepen en de
BSO blijven maar groeien! Op dit moment zijn
er al wachtlijsten! We hopen binnenkort een
extra ruimte in gebruik te nemen, zodat we
weer meer kinderen kunnen aannemen! Door
deze groei hebben we ook nieuwe collega’s
kunnen aannemen. We heten Elsbeth, Jennifer
en Fadime van harte welkom en wensen hen
veel werkplezier op ons kindcentrum.
Oud papiercontainer
Van (vrijdag) 8 t/m 13 februari zal de oud
papiercontainer weer op de parkeerplaats aan
de Witte Valkenstraat staan. Mocht u van uw
oud papier af willen, dan is dit een aanrader.

Nog een belangrijke aanvulling: Deze
(komende) gespreksavonden zijn niet voor de
beide groepen 8. Zij organiseren binnenkort
hun eigen gespreksavonden i.v.m. de
brugklasadviezen en –keuzes.
Vrije dag
Op donderdag 7 februari zijn alle kinderen vrij
i.v.m. een studiedag van het team. Er is deze
dag wel peuteropvang en uiteraard is ook de
BSO gewoon open!

Hoofdluis
Helaas worden er nog steeds (in diverse
groepen) meldingen
gedaan van hoofdluis.
Dus nogmaals het
dringende verzoek om de
kinderen regelmatig te
controleren.
Agenda
31 januari
4 februari
7 februari

Van 16.00 – 20.00 uur Open
Dag VO Beilen
Kookworkshop groep 8a

8 februari

Studiedag team Leerlingen
hele dag vrij
Volgende nieuwsbrief

8 februari

Container oud papier

12 en 14
februari
13 februari

Voortgangsgesprekken

15 februari

Open Dag voor nieuwe
gezinnen
Rapport mee

15 februari

Beginvoorjaarsvakantie

Handschoenen, mutsen, sjaals
Zou u er aan willen denken dat u uw kind bij
koud weer handschoenen, muts en een sjaal
meegeeft? En zou u deze bij het brengen in de
tas willen stoppen of willen voorzien van een
naam?
Alvast bedankt!
Ander nieuws/nieuws van buiten
Minikerk
voor kinderen t/m groep 3 en hun
(groot)ouders. Kom je ook uitzoeken of jij
sterk, stoer en dapper bent?
Samen met de domineebeer en ds. Joanne
Greving gaan wij luisteren naar het verhaal
van Simson. Iedereen kan stoer, sterk en
dapper zijn op zijn eigen manier! In de ogen
van God zijn we allemaal stoer, sterk en
dapper! Durf jij te komen? Neem je knuffel en
je sloffen maar weer mee?!!

Kinderopvang
Welkom
Nieuwe kinderen bij de
peuters zijn: Ireen en Levi.
Van harte welkom op ons
kindcentrum.
Naast nieuwe kinderen
verwelkomen we ook 3 nieuwe
collega’s. (zie boven bij ‘algemeen’.)
Opening Boekstart voor peuters
Op donderdag 7 februari is de officiële start
van het boekpromotieprogramma “Boekstart”.
Dit programma wordt georganiseerd samen
met de bibliotheek en we beginnen ’s morgens
met een leuke speurtocht voor u en uw
peuter: “Op zoek naar de schat van kikker”.
Ook gaan we werken met het boek “Een huis
voor Harry”. We gaan in de groepen 1 en 2 en
de peutergroepen iets maken voor de
tentoonstelling die in februari in de bibliotheek
te zien is.

Thema: Ben jij sterk, stoer en dapper!!??
Datum: Zondag 27 januari 2019 om 15.00 uur
Plaats: Pauluskerk, Beilen
Heb je ons al op Facebook gevonden?
#minikerkbeilen

