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Agenda:

woensdag 19 januari 2022

MR 19.30 - 21.00 uur
Alle leerlingen vrij (studiedag team)
Voorjaarsvakantie
Studiemiddag team, alle leerlingen
vrij vanaf 12.00 uur

Start van 2022
In de eerste plaats wenst team Schengehof u alle goeds voor 2022 en vooral een
goede gezondheid.

Dank aan de ouderraad en andere hulpouders.
Langs deze weg wil team Schengehof de ouderraad en andere hulpouders
bedanken, die ondanks de Corona Maatregelen, ons op aangepaste wijze hebben
geholpen in de decembermaand. De hallen waren mooi versierd en er waren lekkere
traktaties.

We verwelkomen Julia en Cobus , die in januari 4 jaar
worden en starten in groep 1 bij juf Ramona.
We wensen Julia en Cobus een hele fijne en leerzame tijd toe
bij ons op school!’

Gebruik schoolplein na schooltijd en in het weekend
Op ons schoolplein spelen na schooltijd en in het weekend vaak leerlingen. Dat
vinden wij prima. Wij hopen dat het spelen dan op plezierige wijze verloopt.
Op de muren van de school hangen borden met de samenspeel-afspraken.
De juffen en meesters houden buiten schooltijd geen toezicht op de
leerlingen. De verantwoordelijkheid ligt dan bij de ouders.
De BSO speelt na schooltijd nog een tijdje op het kleuterplein. Andere leerlingen
mogen dan geen gebruik maken van het kleuterplein.

Nieuwe juf voor PVO (protestants vormingsonderwijs)
Sinds vandaag vervangt juf Larissa Treurniet de PVO lessen van juf Mirjam, tot zij
terug komt van haar verlof i.v.m. de geboorte van haar dochtertje.
We wensen juf Larissa een fijne tijd bij ons op school.

Rapporten en gesprekken
De komende weken gaan we in kaart gaan brengen wat uw kind(eren) erbij hebben
geleerd in de afgelopen maanden.
De rapportgesprekken willen we gaan houden in de weken na de voorjaarsvakantie
voor wat betreft de leerlingen van groep 1 tm 7. De leerkracht van groep 8 maakt
zelf afspraken.
Wij weten nu nog niet of dit fysieke of online gesprekken zullen zijn. Dit hangt af
van de op dat moment geldende corona richtlijnen.
Via Parro krijgt u voor de voorjaarsvakantie de mogelijkheid om in te tekenen voor
een gesprek.
De leerlingen krijgen hun rapport mee naar huis op vrijdag 25 februari 2022.

Schoolreis en schoolkamp.
De schoolreis voor groep 1-2 staat gepland op 25 mei 2022. Deze groep zal tussen
14.00 uur en 15.00 uur weer terug op school zijn.
De schoolreis voor de groepen 3 tm 6 staat gepland op 25 mei 2022. Deze
groepen zullen tussen 17.00 en 18.00 uur weer op school terug zijn.
Groep 7/8 gaat op kamp op 6, 7 en 8 juli 2022.
De leerkrachten zullen vooraf nog aanvullende informatie met ouders delen.

Vakantiedagen/studiedagen en vrije middagen.
In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u het overzicht vanaf 1-2-2022.
Aan dit overzicht is donderdag 7 juli aan toegevoegd als vrije dag, omdat de
kampdata bekend zijn. Op 7 juli zijn alle leerlingen van groep 1 tm 6 vrij.
Deze vrije dag was al meegenomen in de onderwijstijd berekeningen en
goedgekeurd door de MR. Nu is dus ook de datum bekend.

Bibliotheek leespunt
Het leespunt is geopend van 14.00 - 15.00 uur voor
leerlingen
en van 15.00 - 16.00 uur voor dorpsbewoners.

De volgende nieuwsbrief ontvangt u woensdag 2 februari 2022.

