HOI nr. 11 een extra HOI van woensdag 10 februari 2021
In deze HOI weer belangrijke informatie over onze school.
De volgende HOI verschijnt op woensdag 24 februari 2021.
Agenda
Datum
Vrijdag 12 februari
Maandag 15 t/m vrijdag 19 februari
Maandag 22 t/m 26 februari
Maandag 22 februari
Dinsdag 23 februari
Woensdag 24 februari
Maandag 01 maart

Activiteit
Carnaval – vrije middag (zie info HOI)
voorjaarsvakantie
Kinderen komen naar school. Extra week
voorjaarsvakantie vervalt! (zie info HOI)
Adviesgesprekken groep 8
Adviesgesprekken groep 8
Studiedag (schoolontwikkeling)
Studiedag (Xpect Primair)

Welkom bij ons op school!
Levino, Gio en River

Carnaval vrijdag 12 ferbuari tot 11:45/12:00 uur
Vrijdag 12 februari vieren wij, anders dan we gewend zijn, carnaval op school.
We zullen het kleinschalig vieren in de eigen bubbel/bouw. Kinderen mogen verkleed naar
school komen en we vullen de ochtend met leuke activiteiten!
Voor de breng en ophaal momenten gelden dezelfde in- en uitgangen.
De groepen 1-2-3 van 08:45 uur tot 12:00 uur. (Inloop vanaf 08:35 uur)
De groepen 4-5-6-7-8 van 08:30 uur tot 11:45 uur. (Inloop vanaf 08:20 uur)

Leerlingvrije week (tweede week voorjaarsvakantie)
De leerlingvrije week die op onze kalender staat als verlengde week van de
voorjaarsvakantie, mag niet doorgaan. Deze week moeten we als school onderwijs verzorgen
aan onze kinderen.
Concreet betekent dit dat de voorjaarsvakantie start op maandag 15 februari en eindigt op
vrijdag 19 februari. We verwachten alle kinderen weer op school op maandag 22 februari.
Studiedagen
Het niet doorgaan van de leerlingvrije week heeft als gevolg dat er een studiedag bijkomt.
De leerlingvrije week is voor het team een week waarin studiemomenten gepland zijn om
samen aan de schoolontwikkeling te werken.
Gisteren heeft de MR ingestemd met het behouden van 1 studiedag, namelijk op woensdag
24 februari.
Ook stond er al een studiedag op maandag 1 maart, deze zal ook doorgaan.
Adviesgesprekken groep 8
In de loop van de middag ontvangt u, als u zoon/dochter in groep 8 zit, een mail van
schoolgesprek.nl om u in te schrijven voor de adviesgesprekken.
Deze gesprekken vinden plaats, via teams, op maandag 22 en dinsdag 23 februari. Uw kind
sluit aan bij dit gesprek.
Mocht u eind vandaag geen mail hebben ontvangen over het inschrijven voor de
adviesgesprekken, kunt u een mailtje sturen naar de administratie.
Romy.hesselberth@xpectprimair.nl

Geboorte nieuws!
Donderdag 4 februari
2021 is Susan bevallen
van een prachtig meisje,
Lena!
Nadat papa, mama en
grote broer Lars 41
weken en 4 dagen op
haar hebben moeten
wachten is ze er dan
eindelijk. Gelukkig
maken ze het allemaal
goed.
Geniet samen van deze
mooie tijd!

Sneeuwpret
Afgelopen dagen is het heerlijk, winters weer. Dat kunnen we ook op school natuurlijk niet
voorbij laten gaan. We gingen lekker met onze eigen bouw naar buiten, genieten van de
sneeuw!

