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Planning vloer
U heeft eerder kunnen lezen dat
de nieuwe vloerbedekking voor
de groepen 4 t/m 8 en de gang
in de krokusvakantie gelegd
wordt. Dit betekent dat alles
leeggehaald moet worden, maar
ook weer ingeruimd.
We hebben daarom besloten
om maandag 25 februari de
school om 10.30 uur te laten
beginnen. Dit houdt dus in dat
de kinderen van groep 1 t/m 8
pas om 10.30 uur verwacht
worden in de klas. Het is veel
werk om alles weer in te richten,
alle collega’s helpen die ochtend
mee om op tijd de kinderen te
kunnen ontvangen.
Bent u niet in de gelegenheid
opvang voor uw kind(eren) te
regelen voor die twee uur, dan
kunt u uw kind(eren) naar
school brengen. Wilt u wel graag
van tevoren een mail sturen
naar directie@obsbijvanck.nl
indien u geen opvang heeft.
U begrijpt hopelijk dat wij zoveel
mogelijk kinderen om 10.30 uur
verwachten, zodat wij met alle
collega’s aan de slag kunnen.
Wij rekenen op uw begrip.

Inschrijven voortgangsgesprekken

In de week van 11 februari staan
de voortgangsgesprekken
gepland voor groep 1 t/m 7.
Aanstaande maandag ontvangt
u een mail van Schoolgesprek.
U kunt zich vanaf volgende week
woensdag hiervoor inschrijven.
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MR / ouderbijdrage
Namens de MR vindt u in de
bijlage de MR nieuwsbrief.
De brief om de ouderbijdrage te
voldoen is ook bijgevoegd. Wij
verzoeken u vriendelijk de
ouderbijdrage over te maken.
Het is een investering in- en voor
de kinderen.

Aanmelden nieuwe leerlingen
Graag willen wij u eraan helpen
herinneren om broertjes/zusjes
tijdig in te schrijven. U vindt het
inschrijfformulier op de website,
u kunt het formulier ook bij het
kantoor van de directie
verkrijgen. Wij moeten voor dit
lopende schooljaar een
wachtlijst gaan hanteren voor
kinderen die nog niet
ingeschreven staan. Voor
komend schooljaar 2019-2020 is
nog wel plaats in groep 1/2.
Gezien het aantal aanmeldingen,
ontvangen wij graag z.s.m. het
formulier. Het zou erg vervelend
zijn als er geen plek meer is.
Vaccinatiedagen
De vaccinatiedagen voor de 9jarigen en voor de 12-jarige
meisjes zijn in de week van 25
maart. U ontvangt per post een
uitnodiging, daarin staat
wanneer uw kind is ingedeeld en
in welk tijdsblok.

Vraag van de maand
In de bijlage de vraag van de
maand van Jeugd en Gezin Gooi
en Vechtstreek. ‘Hoe krijg ik na
de decembermaand weer wat
rust in mijn gezin?’

BELANGRIJKE DATA 2018-2019
28 januari t/m 5 februari
Adviesgesprekken groep 8
7 februari
19.00 uur kleuterpresentatie
voor de ouders van groep 1 en 2
11 februari t/m 14 februari
Voortgangsgesprekken
groep 1 t/m 7
15 februari
Studiedag, alle kinderen vrij
16 februari t/m 24 februari
Voorjaarsvakantie
25 februari
Schooldag start om 10.30 uur
Mad Science show
Afgelopen vrijdag hebben de
kinderen gekeken naar de show
‘Krachten van Lucht’. Het was
een boeiende en spectaculaire
show.

Sponsorcertificaat
OBS Bijvanck, hartelijk bedankt
voor de gulle donatie. Hiermee
kunnen we een jaar lang alle
geiten op de kinderboerderij
verzorgen.

Bijlagen
De volgende documenten zijn
bijgevoegd:
-MR nieuwsbrief
-Brief betaling ouderbijdrage
-Vraag van de maand

