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Weer de waweek
Met ingang van deze week zal
er weer een waweek verschijnen
met de laatste info en
wetenswaardigheden!!
Bijbelste themaweek
Maandag 15 februari start onze jaarlijkse
projectweek in samenwerking met de Scholen
en kerken in Rijssen.
Deze week staan de verhalen rondom Esther
centraal. Het thema is:

“De redding wordt een feest”.
Iedereen ontvangt een brief met de
informatie over deze week. Onze school is dit
jaar gekoppeld aan de Open Hof. In dit
kerkgebouw gaan we voor de dienst van
zondag 21 februari onze werkstukken
ophangen. We nodigen iedereen ook van
harte uit om naar deze dienst te gaan. Het
begint om 10:00 uur.
Het adres van de Open Hof is:
Stationsdwarsweg 2 in Rijssen (bij het NS
station). De voorganger van deze dienst is
mevrouw Dini Beuving-Dannenberg. Ze
bezoekt de klassen op maandag- en
dinsdagmorgen.
We zamelen deze week geld in voor de ZOA
vluchtelingenhulp. Het zendingsgeld van
maandag 15 en 22 februari gaat naar dit
goede doel.

Rapporten
Vrijdag 19 februari ontvangen alle kinderen
het rapport. Het is toch altijd weer spannend
wanneer je het rapport krijgt. Met dit 1e
rapport sluiten we de eerste periode van hard
werken af.
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10-minuten gesprekken (22-02 en 25-02)
Alle kinderen uit de groepen 1 tot en met 7
hebben een brief met de uitnodiging om je
als ouder(s) op te geven voor de 10 minuten
gesprekken ontvangen. Denkt u eraan om
deze in te vullen en uiterlijk
woensdagmorgen 17 februari in te leveren!
Dan kunnen wij de indeling maken en deze
ontvangt u uiterlijk vrijdag 19 februari terug.
Advies gesprekken groep 8a en 8b
Op maandag 22 en donderdag 25 februari
houden we ook de adviesgesprekken voor het
vervolgonderwijs met de leerlingen en ouders
van groep 8a en 8b.
Schoolfruit
Het fruit voor volgende week wordt:
Woensdag 17-02: Waspeen
Donderdag 18-02: Mandarijn
Vrijdag 19-02: Appel
Inschrijving nieuwe leerlingen
We mogen in het nieuwe schooljaar 18
nieuwe leerlingen verwelkomen. Daar zijn we
blij mee. We hebben zeker nog wel ruimte
voor meer leerlingen !
Mocht u nog iemand weten die de
aanmelding is ontgaan of iemand die nog
twijfelt, dan graag even doorgeven. We
nodigen iedereen van harte uit voor een
gesprek.
Plaatselijke finale voorleeswedstrijd
2016.
De voorleeswedstrijd op onze school is alweer
een tijdje achter de rug!
Volgende week woensdag mag Esmee ter
Braak, de voorleeskampioen van onze school
meedoen aan de plaatselijke finale waarin 3
scholen uit Holten en 8 scholen uit Rijssen
tegen elkaar uitkomen.
De plaatselijke finale
wordt gehouden op
woensdagavond 17
februari in het Kulturhus
in Holten.
We wensen Esmee heel
veel succes!!!!

