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Belangrijke data…
08/01 Start Brede School periode 3
16/01 Schooldiëtiste aanwezig
16/01 V.O.- avond
16/12 Einde periode 2 Brede School
23/01 Koffieochtend ouders en directie
24/01 Start voorleesdagen
25/01 Roostervrije dag. Alle kinderen VRIJ

26/01 start Poëzieweek

3e kleutergroep (Groep 1/2C)…
Vandaag, maandag 8 januari, zijn we gestart
met drie groepen 1/2.
Aangezien er een groot lerarentekort is, was
het moeizaam om een geschikte kandidaat te
vinden. Leerkrachten zijn momenteel schaars
en goede leerkrachten al helemaal. Gelukkig
hebben wij twee ervaren geschikte collega’s
aangenomen. Welkom juf Lydia en juf Angela.

30/01 spe(el)ochtend met ouders in de
spelotheek

Spelotheek…
Ook in 2018 kunnen ouders en kinderen
gratis gebruik maken van de leuke spellen
in de spelotheek. De openingstijden zijn
hetzelfde: elke dag van 8.35 tot 9.30 uur en
op vrijdagmiddag van 15.15 tot 15.45 uur.
Het spelotheekteam is sinds deze week
uitgebreid met vier kinderen uit groep 8,
die samen met de ouders het uitlenen gaan
regelen. Vooral op vrijdag kunt u hen
tegenkomen in en rond de spelotheek.

V.O.-avond…
Spannend, op naar het voortgezet onderwijs!
Op dinsdag 16 januari nodigen we alle kinderen
en ouders van de groepen 8 (en 7)
uit voor de jaarlijkse voortgezet onderwijs
avond. Op deze avond geven we informatie
over de overgang van de bassischool naar het
voortgezet onderwijs. De Rotterdamse

Nieuwsbrief januari 2018

plaatsingswijzer ’17-’18 wordt onder andere
onder de aandacht gebracht. En natuurlijk is er
ruimte om vragen te stellen.
Inloop is om 18.50, we starten om 19.00 en de
avond duurt maximaal tot 20.15 uur.

Facebook…
Volgt u ons al op Facebook?
Dé manier om op de hoogte te blijven van
activiteiten van de Oscar Romeroschool!
www.facebook.com/OscarRomeroschool
Word ook lid!
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