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Nieuwsbrief

14 november 2019

2019-2020/06
Beste ouders,
Inhoud:

- Afwezigheid
- Gesprekken Samenwerkingscontract
- Toppiesport

Afwezigheid
Juf Wilma (groep 7) herstelt van de operatie aan haar been. Helaas gaat het herstel langzamer dan dat zij
van te voren dacht, maar het gaat nu langzaam beter. Juf Laura herstelt ook van een operatie, bij haar is de
galblaas verwijderd. Misschien dat beide leerkrachten in de loop van volgende week weer voor de groep
kunnen. Tot die tijd proberen we vervanging te regelen. Maandag komt dezelfde leerkracht als vandaag,
meester Peter.
Vandaag en morgen is juf Manon afwezig. Zij is helaas ziek geworden. Juf Daniëlle vervangt haar.
Gesprekken Samenwerkingscontract
Deze week voeren de leerkrachten een gesprek met de ouders over het Samenwerkingscontract. De
kinderen hebben in een gesprek met de leerkracht aangegeven aan welk doel zij de komende tijd willen
werken. Het gesprek is vastgelegd en in het rapport toegevoegd.
Vanaf groep 5 worden ook de kinderen bij dit gesprek uitgenodigd.
U kunt zich deze week weer intekenen voor een dag en een tijd. Als u zich niet inschrijft wordt u
uitgenodigd. U ontvangt een briefje met de tijd waarop u verwacht wordt.
De gesprekken met de ouders van de kinderen van groep 7 worden op een later moment gevoerd in
verband met de afwezigheid van de leerkrachten.
Toppiesport
Op vrijdag 15 november krijgen de kinderen van groep 3 t/m 8 een extra gymles van de Toppiecoaches.
Groep 3 begint zoals gewoonlijk om 8.30 uur in Xiejezo.
Geeft u gymkleding mee?
Toppieactiviteit op het plein
Op maandag 25 november en 2 december kunnen de kinderen ’s middags om 14.30 uur meedoen met een
sportactiviteit “Hooge Nesse op het plein”. Jullie kunnen je inschrijven op de website:
www.zwijndrecht.doemeemettoppie.nl
of inschrijven via het inschrijfformulier. Lever dit formulier wel op tijd in.
Volgende nieuwsbrief : donderdag 28 november 2019

Agenda
Vrijdag 15 november 2019
Maandag 18 november t/m
vrijdag 22 november 2019
Woensdag 20 november 2019
Vrijdag 22 november 2019
Vrijdag 22 november 2019
Donderdag 5 december 2019

Toppiesport
Ouder en kindgesprek over het
Samenwerkingscontract
Bezoek Sinterklaashuis gr 1, 2 en 3
Kaboutersport PSG, gr 1 en 2
Groep 7 en 8 Halt: les jeugdcriminaliteit
Sinterklaasfeest
Groep 1 t/m 8 om 12.30 uur vrij
De kinderen eten thuis.

