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Rots en Water / De Vreedzame School
Zoals u weet hebben de leerkrachten van de Schothorst zich
de laatste jaren verdiept in het programma Rots en Water.
Dit schooljaar zijn we met de hele school gestart met het
programma De Vreedzame School. De implementatie
hiervan duurt ongeveer drie jaar. Komend schooljaar is het
tweede jaar. We hebben het programma al ingedeeld en
voor u als ouder staat een ouderavond gepland, maar ook
momenten, dat u gedeelten van lessen in de groep kunt
volgen. De Vreedzame School is dus het hoofdprogramma,
waar onderdelen van Rots en Water eventueel toegepast
kunnen worden.

Vacature groep 8.
Meester Luuk heeft ons laten weten komend schooljaar een
functie in het voortgezet onderwijs te hebben aanvaard als
wiskundeleraar. Dat spijt ons enorm, maar gunnen het Luuk van
harte. Zoals u begrijpt zullen we zo spoedig mogelijk gaan
adverteren om na de zomervakantie te kunnen starten met een
nieuwe bovenbouwleerkracht.

Vacature nieuwe directeur
Om u even op de hoogte te stellen. De laatste gesprekken vinden aankomende
week plaats. Het ligt in de verwachting, dat daarna een besluit genomen kan
worden tot het aanstellen van een directeur/directrice.

Welkom op De Schothorst
Storm Assink en Aday Elia starten in april in groep
Wij wensen ze veel plezier op De Schothorst!

0/1B

Schoolreisje
Het schoolreisje van dit schooljaar is geregeld! De
groepen 0/1 tot en met 7 gaan op dinsdag 16 april op
schoolreis. In de volgende nieuwsbrief krijgt u meer
informatie hierover.

Schoolkalender
21 mrt
26 mrt
28 mrt
02 apr
02 apr
04 apr
04 apr
05 apr
12 apr
12 apr
16 apr
17 apr
18 apr
18 apr
19 apr
21 apr
22 apr
23 apr

Nieuwsbrief
20.30 u OR vergadering
Loes op school
11.20 u SWIM groep 6,7 en 8
18.30 u Oud papier
Nieuwsbrief
8.50 u SWIM groep 3
13.00 u Voorrondes Zingen&Zwingen
Koningsspelen
Groepen 0/1 en 2 om 12.00 u vrij!
Schoolreisje gr. 0/1 tot en met 7
9.40 u SWIM gr 5/6
Witte Donderdag
Nieuwsbrief
Goede Vrijdag alle leerlingen zijn vrij!
1e Paasdag
2e Paasdag
start meivakantie t/m 3 mei

