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Rapportgesprekken groepen 3-7 gaan NIET door
Vandaag hebben alle kinderen van de groepen 3-7 hun 2e rapport mee naar huis gekregen. Volgende week stonden
eigenlijk de rapportgesprekken ingepland. Vanuit ons bestuur is de opdracht gegeven om deze gesprekken niet door
te laten gaan. De gesprekken komen dus te vervallen.

Online lessen voor thuis
Vandaag waren ruim 40 kinderen niet op school. Fijn dat ouders de verantwoordelijkheid nemen om kinderen die
ziekteverschijnselen hebben daadwerkelijk thuis te houden. Vanaf maandag zullen de leerkrachten ’s ochtend een
mail sturen naar de klas waarin staat welke lessen de kinderen die afwezig zijn eventueel thuis kunnen/mogen
maken. Uiteraard alleen indien uw kind daartoe in staat is. Hiervoor zullen wij Snappet openzetten voor
thuisgebruik. U ontvangt hier maandag meer informatie over van de leerkracht van uw kind (vanaf groep 3).

Vervanging juffrouw Mariecke (herhaling)
Na de meivakantie zal juffrouw Mariecke met verlof gaan. De afgelopen periode hebben we druk gezocht naar een
goede vervanger. Uiteindelijk hebben we (gelukkig) toch meester Luuk bereid gevonden om het schooljaar in groep 6
af te maken. Dat betekent dat meester Luuk 5 dagen voor groep 6 zal staan.

Overblijfouders gezocht: we zijn nog niet rond!
We zijn op zoek naar enthousiaste ouders die ons willen helpen bij de overblijf van 12.00 tot 13.00 uur.
Voor de kleuters zijn we op zoek naar hulp op de donderdag.
Voor de groepen 3-8 zijn we op zoek naar hulp op de dinsdag en vrijdag.
Neem voor meer informatie contact op met Debbie Geurse (d.geurse@obshoutrust.nl).

Jarigen
Deze kinderen zijn de komende tijd jarig of jarig geweest. Allemaal van harte gefeliciteerd!
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Agenda
16 t/m 20 maart
8 april
10 t/m 13 april
14 april
15 en 16 april
17 april
27 april t/m 8 mei

Rapportgesprekken groepen 3-7 GAAN NIET DOOR
Paasviering
Paasweekend (alle kinderen vrij)
Studiedag (alle kinderen vrij)
Centrale Eindtoets groep 8
Koningsspelen
Meivakantie (alle kinderen vrij)

Bijlage

MR
Volgende MR-vergadering:
ma 18 mei
di 23 juni
Contact met de MR? Mail naar: mr@obshoutrust.nl

