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Sinderen
De server waarop onze website gehost wordt had
een crash. Op dit moment wordt door de firma
Bendoo hard gewerkt om alles weer in orde te
maken. Tot die tijd is onze website niet
beschikbaar. Dat is lastig. Daarom sturen we met
deze nieuwsbrief een pdf mee van onze
schoolgids en schoolgidskalender. Dan kunt u de
nodige informatie daar vandaan halen.

Creamiddag.

Intekenlijsten 15 minuten gesprekken.
De lijsten om in te tekenen voor de 15 minuten
gesprekken hangen vanaf maandag 29 januari
2018 op het whiteboard in de hal. We willen deze
keer alle ouders graag even spreken. Vergeet u in
te tekenen? Dan zullen wij voor u een moment
inplannen. De gesprekken zullen plaatsvinden op
dinsdag 6 februari 2018 en donderdag 8 februari
2018. Op donderdagavond zijn alle leerkrachten
aanwezig.

Voorlezen.

We zijn de eerste vrijdag op school in 2018
gestart met een nieuwe ronde crea. Vorig jaar
verscheen een oproep voor hulp van
(groot)ouders in de nieuwsbrief. Wat leuk dat in
deze ronde de kinderen onder andere les krijgen
van twee grootouders en twee ouders. Een
nieuwe ronde start na de voorjaarsvakantie en
extra hulp is altijd welkom.

Rapport.
Op maandag 5 februari 2018 krijgen de kinderen
het rapport mee naar huis.

Website Paraat.
De nieuwe site van Paraat is in de lucht.
www.paraatscholen.nl

Website OBS Op Koers.
In de kerstvakantie is onze website uit de lucht
gegaan vanwege werkzaamheden. De site is
opnieuw ingericht en geschikt gemaakt voor tablet
en smartphone. De proefversie stond vorige week
klaar en was bijna gereed om te publiceren. Toen
sloeg het noodlot toe.

Ook bij ons op school zal het voorlezen meer
aandacht krijgen tijdens de nationale
voorleesdagen. Wie gaat er meedoen met de
voorleeswedstrijd en wordt de voorleeskampioen
van De Wegwijzer?! We houden u op de hoogte.

Agenda.
Donderdag 25 januari 2018, schoonmaakavond.
Maandag 29 januari 2018, intekenen voor de
15 minuten gesprekken.

Maandag 5 februari 2018, rapport mee.
Dinsdag 6 februari 2018 en donderdag 8 februari
2018, 15 minuten gesprekken.
Vrijdag 9 februari 2018, 14.15 uur start van de
voorjaarsvakantie.

WEBSITE: www.obsopkoers.nl
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