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15 februari 2019

Teamvergadering; 15.00 uur
BHV cursus; Linda, Ria en Addie
Oud papier
VOORJAARSVAKANTIE
Weer naar school
Fietsenkeuring voor de leerlingen van groep 7 – Fiets meenemen
Teamvergadering 15.45 uur
Ouderraadsvergadering 20.00 uur
GMR
Dalton regio bijeenkomst
Mentoren weekend werkweek Hattem

Oud papier
Zaterdag 23 februari wordt het oud papier bij u in Mookhoek opgehaald.
Zorgt u er weer voor, dat alles in dozen, of opgebonden (niet in plastic zakken) klaar staat voor
onze vrijwilligers!

Studiedag 4 maart
Maandag 4 maart heeft het team een studiedag! Alle kinderen zijn die dag vrij!!!
De voorjaarsvakantie duurt daarom voor alle kinderen een dag langer!
We gaan die dag o.a. een analyse maken van de gemaakte Cito-middentoetsen en
hierover vervolgstappen bedenken en we gaan ons voorbereiden op de het project in
maart.
Voorjaarsvakantie
Maandag 25 januari tot en met vrijdag 1 maart hebben we voorjaarsvakantie.
Dinsdag 5 maart gaan we weer naar school.
Rapport
Vrijdag 8 februari hebben de kinderen van groep 2 t/m 8 hun winterrapport mee naar
huis gekregen. De kinderen die hun rapport in een “transportmapje” mee naar huis
hebben gekregen moeten dit mapje zo snel mogelijk inleveren bij hun leerkracht.
Fietsenkeuring
In april nemen de leerlingen van groep 7 deel aan het
verkeersexamen. Het praktisch examen mogen zij alleen maar
afleggen op een goedgekeurde fiets. Daarom worden de fietsen
van de leerlingen uit groep 7 op donderdagmiddag 7 maart
door Veilig Verkeer Nederland aan een heuse keuring
onderworpen.
Zorgt u ervoor dat uw kind die dag op de fiets naar school komt.
Er wordt gecontroleerd op:
1. Stuur – Bel – Handvatten
2. Rem(men) – Remblokjes
3. Voorband – Achterband – Spaken
4. Trappers – Zadel (vast) – Zadelhoogte – Ketting

5. Achterreflector – Reflectoren aan de wielen – Reflectoren aan de trappers
6. Koplamp – Achterlicht – Dynamo – Bedrading
(Verplicht als de fiets overdag bij slecht zicht of ’s avonds in het donker wordt gebruikt.)
Loopt u deze onderdelen van de fiets van uw zoon/dochter ook na, zodat de fiets van
hem/haar wordt goedgekeurd en hij/zij het praktisch verkeersexamen kan afleggen.

18 febr

Jesmer Kooijman

27 febr

Amélie den Buitelaar

7 mrt

Jannick Weeda

12 mrt

Thomas den Boer

28 mrt

Jim Sint-Nicolaas

Van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag !
NIEUW in groep 1 Luca Meerkerk
Wij wensen Luca een fijne schooltijd op Het Talent.

