Nieuws van o.b.s. Het Hoeltien, locatie Vogelvlucht
Algemeen
Start nieuwe schooljaar
De zomervakantie zit er weer op. Vorige week
zijn we weer fris van start gegaan. De eerste
week is altijd weer even wennen: wennen aan
elkaar, wennen aan de
nieuwe juf of
meester, wennen aan het
schoolritme etc.
Wij wensen iedereen een
mooi en leerzaam
schooljaar toe.

Informatieochtenden
Deze week starten de informatieochtenden. De
leerkrachten vertellen wat uw kind(eren) het
komende jaar gaat leren. De informatieochtend
is van 08.45 – 09.30 uur.
Groep
Groep
Groep
Groep

1-2:
3-4:
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7-8:

di 11 september
woe 12 september
do 13 september
vrij 14 september

10 september 2018

Belangrijke data
11- 14 september
Informatieochtenden
17 september
Spelletjesmiddag groep 1 t/m 4
21 september
Start boekenpret en
boekenuitleen
28 september
Boekenpret en boekenuitleen
3 – 14 oktober
Kinderboekenweek
5 oktober
Boekenpret en boekenuitleen
8 oktober
Studiemiddag groep 1 t/m 4 ’s
middags vrij

12 oktober
Even voorstellen
Boekenpret en boekenuitleen
Ik ben Kimberly de Jong. Vanaf vorige week ben
ik gestart als leerkracht van groep 3-4 samen
met juf Hennie. Mijn werkdagen zijn woensdag,
donderdag en vrijdag.
Ik ben 25 jaar en woon samen met mijn vriend in Steenwijk. In mijn vrije tijd houd ik van
bakken, fietsen en zwemmen.

Ik ben de afgelopen twee jaar op verschillende scholen binnen stichting Bijeen werkzaam
geweest als invaller. Ik kijk ernaar uit om er een gezellig en leerzaam schooljaar van te
maken op obs Vogelvlucht. Bij vragen of opmerkingen kunt u altijd bij mij terecht.
Groetjes,
Kimberly
Rapporten
Denkt u er nog even aan om de rapporten in te leveren? Alvast bedankt.
Leerlingenraad
De leerlingenraad is er om mee te denken, te praten en te overleggen over wat er op
school en in de klas gebeurd. Ze vertegenwoordigen alle leerlingen van de school. Vorige
week zijn de verkiezingen geweest voor de leerlingenraad voor dit schooljaar. De
leerlingen zijn door hun klasgenoten gekozen n.a.v. een speech waarom zij in de
leerlingenraad moesten. De leerlingenraad bestaat dit schooljaar uit: Sem (groep 5),
Alexander (groep 6), Marai (groep 7) en Tara (groep 8). Ze hebben inmiddels hun eerste
vergadering gehad en zitten vol goede ideeën.

