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Welkom Lizzy!
Op 3 juli zijn juf Annemieke en haar man Joost trotse
ouders geworden van hun dochter Lizzy. Het was een
moeizame start maar inmiddels maken moeder en
dochter het goed en gaat het genieten beginnen!

Gevonden voorwerpen
We hebben dit schooljaar heel wat gevonden voorwerpen
verzameld! Alles ligt vandaag en morgen uitgestald in het
handvaardigheidslokaal, daar kunt u kijken of er nog spullen bij zijn die van u
zijn. Alles wat er vrijdagmiddag nog ligt wordt weggedaan en/of naar de
kringloopwinkel gebracht.
TYPEN TWENTE – COMPUTERTYPEN
Al vele jaren wordt er door TYPEN TWENTE computertypen aangeboden op
meerdere basisscholen in Twente. En met veel succes, want wij zijn bijzonder
trots op ons slagingspercentage: 98 tot 100%! Het door ons ontwikkelde
computerprogramma, met duidelijke uitleg en grafieken, geeft de leerlingen
namelijk de mogelijkheid om in zeer korte tijd op de correcte manier te leren
typen. De cursus is ook geschikt voor leerlingen met dyslexie, autisme en ADHD.
De lessen worden altijd gegeven door een ervaren leerkracht, die controleert en
eventueel bijstuurt als dit noodzakelijk mocht zijn.Volgend schooljaar zal op
donderdag 4 oktober 2018 weer een cursus gestart worden opde Schothorst
van 14:30 – 15:30 uur voor leerlingen van groep 6, 7 en 8. In 9 lessen van
één uur en om de 2 weken leren leerlingen snel, foutloos en blind typen waar ze
hun hele leven plezier en gemak van zullen hebben. De kosten zijn € 195,(inclusief examen) en opgeven kan via onze website: www.typentwente.nl
Laatste schooldag
Morgen, vrijdag 20 juli is de laatste schooldag van dit
schooljaar. We maken er een gezellige sport- en speldag van.
De kinderen mogen dus in sportieve kleding op school komen.
Uiteraard zorgen we voor een verfrissende versnapering! Om
12:00 uur zijn alle kinderen vrij!

Ouders bedankt!!
Omdat wij erg blij zijn dat we zoveel hulp krijgen
van ouders hebben we alle oudsten van het gezin
een bedankje meegegeven als blijk van waardering.
Zonder uw hulp kunnen er heel veel activiteiten niet
doorgaan. Bedankt voor het meerijden, meefietsen,
knutselen, fruit snijden, de bibliotheek bijhouden, de
schooltuin onderhouden, het meedenken in de MR,
organiseren in de OR, helpen bij alle feesten, het
begeleiden van groepjes bij activiteiten, het helpen
met eten bij de kleuters etc etc.
Studiedagen schooljaar 2018-2019
In het schooljaar 2018 - 2019 zijn op de volgende data studiedagen voor het
team gepland:
❏ Woensdag 26 september
❏ Donderdag 22 november
❏ Vrijdag 1 februari
❏ Dinsdag 19 maart
❏ Vrijdag 28 juni
Op deze dagen zijn alle leerlingen vrij. De dagen staan ook vermeld in de digitale
kalender op onze website. Wellicht ook goed om alvast te noteren: de groepen 1
en 2 zijn op woensdag 5 december en op vrijdag 12 april om 12:00 uur vrij.

20 juli
7 aug
3 sept
4 sept
19 sept
25 sept
26 sept

Laatste schooldag, alle leerlingen om 12:00 uur vrij!
Oud papier
Eerste schooldag, de koffie staat klaar!
Oud papier
Info avond ouders
20:00 uur MR vergadering
Studiedag team

