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Biddag God Hoort
Komende woensdag 8 maart is het Biddag. Het
thema is dit jaar: God hoort! Lees maar eens in de
bijbel in genesis 21: 1-21.
De groepen 1 en 2 besteden in de eigen groep
aandacht aan biddag. Wij gaan met de leerlingen van
de groepen 3 tot en met 8 naar de kerk. Deze keer
kunnen we niet in de Hoeksteen (i.v.m. de
verbouwing van de Schildkerk). Daarom wijken we uit
naar de Syrisch orthodoxe kerk! Het is fijn dat dit
mogelijk is. Dominee Van der Meiden komt het
verhaal vertellen.
We hopen op een fijne viering, samen met de
leerlingen van de Constantijnschool en het DAC.

Agenda
6 maart
7 maart
8 maart
9 maart
11 maart

Contactavond gr. 1 t/m 7
Reserve Contactavond gr. 1 t/m 7
Biddag
Contactavond gr. 1 t/m 7
NLDoet

Schoolfruit

Woensdag 8 maart: Radijs(20 ll per zak)
Donderdag 9 maart: Banaan
Vrijdag 10 maart: Appel

Verhuizing doorgeven
PCPO Rijssen is volop bezig met de formatie voor
schooljaar 2017-2018. Het is voor ons belangrijk om te
weten hoeveel leerlingen we op elke school en in elke
groep kunnen verwachten.

Omdat we merken dat er veel verhuizingen
plaatsvinden, willen we alle ouders met concrete
verhuisplannen vragen om dit bij de directeur van de
school aan te geven. Ook graag als uw kind(eren) op
dezelfde school blijft. Hartelijk dank voor uw
medewerking!

Afwezigheid Juf Gerdien Santé
Juf Gerdien Santé werkt momenteel niet. Ze moet
even pas op de plaats maken. Op dit moment is niet
duidelijk wanneer ze weer aan het werk gaat. We
hopen en bidden voor haar dat het binnenkort weer
gaat lukken om het werk op te pakken.
Ten aanzien van haar vervanging hebben we de
volgende afspraken gemaakt:
• Juf Jannieke Lingeman-Brink vervangt haar
werk in groep 2a (op de vrijdagen).
• De individuele leerlingbegeleiding die Juf
Gerdien Santé gaf kan op dit moment niet 1
op 1 doorgaan. We bekijken nog of we daar
een oplossing voor kunnen vinden, maar voor
nu wordt het opgevangen in de groepen.
Hebt u hier vragen over neem dan contact op
met de groepsleerkrachten.
• Voor IBvragen rondom leerlingen die u met
haar besprak kunt u ook terecht bij de
groepsleerkrachten.
• Juf Ilonka Schotman is voor de donderdagen
vrijgeroosterd voor ibwerk. Juf Susanne
Derksen werkt dan in groep 8.
• Meester Jan Willem Lingeman neemt de
externe contacten vanuit het ibwerk over. Dan
gaat het o.a. om contacten met de gemeente,
begeleidingsdiensten en zorginstanties.
Mochten er ondanks deze aanpassingen toch nog
dingen onduidelijk zijn of mocht u het idee hebben
dat er iets blijft liggen neem dan gerust contact op
met school. Dan kunnen met elkaar bekijken wat we
er aan kunnen doen.

