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Groei aantal leerlingen
Ook dit jaar hebben zich weer veel nieuwe leerlingen aangemeld op De
Schothorst. Fijn dat zoveel ouders vertrouwen in ons hebben. Dat
betekent dat we ook dit jaar weer een instroomgroep gaan starten. Deze
zal uiterlijk meteen na de meivakantie gaan starten. Ook voor het
komende schooljaar 2018-2019 hebben we al veel aanmeldingen staan.
Zoals het er nu uitziet zullen we in 2018 weer in leerlingaantal stijgen,
daar zijn we trots op! Wordt uw kind ook in het schooljaar 2018-2019
4 jaar en heeft u hem of haar nog niet ingeschreven, dan kunt u bij de
administratie of de directie een inschrijfformulier halen. Alvast bedankt
voor uw medewerking.

Oeps! blad
Misschien heeft u uw kind hier al wel eens over horen praten; het Oeps!
blad. Dit gebruiken we na incidenten op het schoolplein of in de klas om
kinderen na te laten denken over wat er gebeurd is en wat hun eigen rol
daarbij was. Als er tussen 2 of meerdere leerlingen wat gebeurt kan dit
ook gebruikt worden en dan kunnen ze aan de hand van dit blad ook aan
elkaar uitleggen wat er gebeurde en welk gevoel dat bij hen opriep. Op
deze manier maken we kinderen bewust van de invloed die hun gedrag
heeft op anderen en proberen we een volgende keer te voorkomen.

Iedere dag voorlezen!
Eigenlijk weet iedereen wel dat het belangrijk is om voor te lezen voor je
kind(eren), maar soms schiet het er wel eens bij in. Daarom nog even de

15 voordelen op een rij, hopelijk helpt het u over de streep:

Oudergesprekken
Op 19 en 22 februari vinden de tweede oudergesprekken van dit jaar
plaats. We merken dat de uitnodigingsbrieven nog wel eens onderweg
verloren gaan of onderin de tas terechtkomen. Ook om meteen beide
ouders van leerlingen waarvan de ouders gescheiden zijn te kunnen
bereiken, zullen wij de uitnodigingen voor de rapportgesprekken voortaan
per email verzenden.

Nieuwjaarsbijeenkomst team De
Schothorst
Om gezamenlijk het nieuwe jaar in te luiden, doen wij
met het team altijd iets leuks op de eerste vrijdag na de
kerstvakantie. Deze keer zijn we gaan bowlen, darten en
poolen onder het genot van een hapje en een drankje.
Natuurlijk ging dit niet zonder een competitie-element.
De winnaar van deze avond was juf Esther, gevolgd door
meneer Luuk en meneer Marc, op de foto showen zij
trots hun medailles. Het was een zeer geslaagde avond!

Dank!
We hebben helaas geen
reacties gekregen op onze
oproep voor hout in de
schooltuin. Gelukkig heeft
Roossink schuttingen &
overkappingen resthout ter beschikking gesteld. Daar zijn we heel blij
mee! U bent altijd welkom om een kijkje te komen nemen in onze
schooltuin, u vindt deze aan het parkeerterrein bij het kinderdagverblijf,
links van het kinderdagverblijf ziet u het poortje naar de schooltuin.
Oud papier
Opbrengst oud papier november 2017 is € 327,60
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Start Voorleesdagen
Nieuwsbrief
Typecursus 14.30 u
Loes op school 8.30 u
Einde Voorleesdagen
Oud papier
Typecursus 14.30 u
Nieuwsbrief
Carnaval op school
Studiedag alle leerlingen zijn vrij!
SWIM groep 7 en 8
9.30 u
SWIM groep 4/5 en 5/6 10.20 u
GMR 20.00 u
SWIM groep 3 8.40 u
Oudergesprekken
Nieuwsbrief
Oudergesprekken
Voorjaarsvakantie t/m 2 maart

