HOI nr. 8
In deze HOI staat belangrijke informatie over onze school.
De volgende HOI verschijnt op woensdag 26 januari 2022.
Agenda
Datum
Dinsdag 18 januari
Donderdag 20 januari
Dinsdag 25 januari
Woensdag 26 januari
Maandag 31 januari
Woensdag 2 februari

Activiteit
GMR
Onderwijsmiddag – alle leerlingen 11:45 uur vrij
MR
Winterverslag
Driehoeksgesprekken
Driehoeksgesprekken

Welkom bij ons op school!
Milana, Jonah, Lieke, Danique, Zizi, Michelle, Lukas,
Noor en Livine

Kerstkoor
Beste ouders/verzorgers,
Wat heeft het kerstkoor geweldig gezongen bij het kerstconcert! Dat smaakt naar meer...
Vanaf woensdag 26 januari gaan we weer wekelijks repeteren met het koor. Elke woensdag
van 14.45 tot 15.30 uur komen we samen om liedjes te zingen.
Alle leerlingen uit groep 6-7-8 kunnen zich aanmelden om mee te doen.
Als je al mee hebt gezongen met het kerstkoor en je wil weer meedoen, vragen we je om je
opnieuw op te geven.
Meld je aan door voor 24 januari een mailtje te sturen naar: anja.jonker@xpectprimair.nl
Groetjes,
Anja

Winterverslag
Woensdag 26 januari krijgt uw kind het winterverslag mee naar huis.
Driehoeksgesprekken
Op maandag 31 januari en woensdag 2 februari vinden de driehoeksgesprekken plaats. Deze
gesprekken voert u samen met uw zoon/dochter en de leerkracht van de thuisgroep via
Teams. U wordt uitgenodigd voor het gesprek op het account van uw zoon/dochter.
Voor groep 1-2-3 is dit een regulier oudergesprek zonder uw kind.
De thuisgroep van Pien heeft geen gesprekken omdat deze leerlingen net gestart zijn.
Vandaag ontvangt u een uitnodiging van schoolgesprek.nl met de mogelijkheid tot
inschrijven. Als u deze mail niet hebt ontvangen, kunt u even kijken in de spam box of
contact opnemen met de administratie: Romy.hesselberth@xpectprimair.nl.
Ondertussen op het Rekenplein 4-5

Broertjes/zusjes schooljaar 2022/2023
U kunt uw zoon/dochter die dit schooljaar nog 4 jaar wordt of volgend schooljaar 4 jaar
wordt alvast bij ons inschrijven. Zo kunnen wij hem/haar alvast indelen in de onderbouw.
Een inschrijfformulier kunt u aanvragen bij de administratie:
romy.hesselberth@xpectprimair.nl
Alvast bedankt!
Verkeerssituatie rondom de school
Graag willen wij, nu het nog steeds winter is en veel leerlingen met de auto naar school
komen, vragen om alert te blijven op de verkeerssituatie rondom de school. We willen dit
voor onze kinderen, ouders en buurtbewoners zo veilig mogelijk houden. Een aantal
actiepunten die u zelf hiervoor kan uitvoeren zijn:
✓ Kom zoveel mogelijk te voet of op de fiets als u in de wijk woont
✓ Netjes in de vakken parkeren in de Gramsbergenlaan, de parkeerplaatsen bij het park
of het parkeerhaventje naast de kerk
✓ Overlast kunt u melden in de Fixie app van de Gemeente, zo zijn ook zij op de hoogte
van de verkeerssituatie rondom de school
Wij gaan samen met de MR kijken of we de situatie nog meer kunnen verbeteren en
schakelen waar nodig hulp in van de gemeente of de wijkagent.

