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In deze nieuwsbrief leest u meer over de kijkochtend, een woord van dank voor
alle hulpouders, nieuws over de peuterplusochtenden, wanneer de directeur
aanwezig is en wanneer de volgende nieuwsbrief uitkomt.
Van oud naar nieuw
Na een gezellige decembermaand met Sinterklaas en Kerst loopt het oude jaar
ten einde. Zonder hulp van u en de OV is het niet mogelijk deze feesten te organiseren. We willen daarom iedereen die ons op welke manier dan ook geholpen
heeft heel erg bedanken. Morgenmiddag 21 december om 12.00 uur begint de
kerstvakantie. We starten in het nieuwe jaar op maandag 7 januari op de gebruikelijke tijd. We wensen u nu alvast fijne feestdagen en alle goeds voor 2019.
Kijkochtend
Op 18 januari organiseren we weer een kijkochtend voor diegenen onder u die
graag eens een kijkje willen nemen tijdens de les van uw zoon of dochter. We
stellen u die ochtend in de gelegenheid om te komen kijken tijdens de eerste les
van de dag en zo een indruk te krijgen hoe uw kind een eventuele instructie ondergaat en hoe hij of zij oefent met het aangeleerde. U bent welkom van 8.309.00 uur. Wij zeggen: “Pak die kans”.
Peuterplusochtenden
Op 7 januari is de eerste officiële peuterplusochtend. Vanaf dat moment zal er
iedere maandag en donderdag zo’n peuterplusochtend zijn in het peuterlokaal van De Vliegerdt van 8.45 tot 11.30 uur onder leiding van Ruby van Blitterswijk en Samantha Schuman van Stichting Kinderopvang Nissewaard. De ochtenden zullen in de schoolvakanties doorgaan. Heeft u vragen over de peuteropvang? Neemt u dan a.u.b. contact op met Ger of Alice, via
g.heijden@primovpr.nl of adiepstraten@sknissewaard.nl
Aanwezigheid directeur
De directeur is op maandag 7, maandag 14, woensdagmiddag 16, dinsdag 22,
donderdag 24, dinsdag 29 en donderdag 31 januari op school aanwezig. Voor
eventuele vragen staat zijn deur staat altijd open en een eventuele afspraak is
zo gemaakt.

Nieuwsbrief OBS De Vliegerdt 2018-2019 nieuwsbrief 5
Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 1 februari.
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Agenda



21-12 Studiemiddag (Alle kinderen vrij vanaf 12.00 uur)



21-12 Tot en met



04-01 kerstvakantie



21-12 Nieuwsbrief 5



07-01 Weer naar school en hoofdluis controle



07-01 Start peuter plus groep



10-01 Ov vergadering



16-01 Laatste type-les op school



18-01 Kijkochtend tot 9.00 uur



01-02 Nieuwsbrief 6

