INFOPLUS
15 februari 2019
Kalender komende periode:
22 februari
25 februari t/m 1 maart
5 maart
8 maart
11 maart
14 maart
19 maart
22 maart
29 maart
5 april
12 april
16-17-18 april
19 april
22 april t/m 3 mei

Carnavalsviering school om 12.00 uur uit
Voorjaarsvakantie
Ouderavond relaties, seksualiteit en diversiteit
Schoolverslag mee
Teamdag alle leerlingen vrij
10 minutengesprekken
10 minutengesprekken
Weeksluiting groep 1-2H
Weeksluiting groep 4RD
Weeksluiting groep 3-5LI
Koningsdag-sportdag school om 12.00 uur uit
Cito eindtoets groep 8
Goede vrijdag alle leerlingen vrij
Meivakantie

Martinus groep 1-2MA
Martinus uit groep 1-2MA is vanaf eind oktober afwezig omdat hij acute leukemie heeft.
Een moeilijke periode hebben hij, zijn ouders, broer en zus achter de rug.
Er gaat ook nog een heel lang traject volgen.
Maar het goede nieuws is dat Martinus weer regelmatig naar school toe mag. Dit is fijn voor
hem, voor het gezin en voor onze groep.
De chemokuur slaat tot nu toe goed aan.
Martinus is qua uiterlijk wel veranderd. Dit komt door de medicijnen en zal ook voorlopig zo
blijven.
Mocht uw kind thuiskomen met een vraag of opmerking over Martinus dan weet u wat er
speelt.
Wij wensen het gezin veel sterkte toe!
juf Maria en juf Anneke

Aanmelding nieuwe leerlingen
Met het oog op onze planning voor de komende jaren willen wij u vragen om
broertjes/zusjes tijdig in te schrijven, dit kunt u al doen vanaf 2,5 jaar. Wij hebben er dan
goed zicht op hoeveel kinderen wij kunnen verwachten. Dit geldt niet alleen voor ouders
van onze school maar ook voor bekenden uit uw omgeving.
Kent u iemand die interesse heeft in onze school? Er kan altijd een kennismakingsgesprek
gepland worden met de directie. Hiervoor kan telefonisch contact opgenomen worden of
via de mail directie@dagobertschool.nl

Voorleeswedstrijd
Hoi ik ben Isabel Velders uit groep 8 M/L.
Zoals u misschien wel weet deed ik dit jaar mee aan de
voorleeswedstrijd op school en met succes want ik won.
Op woensdag 7 februari moest ik in de bibliotheek in Zinder
voorlezen. Er deden nog 8 winnaars van andere scholen mee.
Ik was als 5de aan de beurt.
Het ging heel goed maar ik heb helaas niet gewonnen maar
het was heel leuk en gezellig.
Liefs Isabel

Ouderavond Relaties, seksualiteit en diversiteit
Heeft u zich al aangemeld voor de ouderavond van dinsdag 5 maart? Mocht u dit nog
niet gedaan hebben dan kunt u alsnog het strookje invullen of een mailtje sturen naar
info@dagobertschool.nl
We hopen u allemaal deze avond te zien.
Tijdens deze ouderavond krijgen ouders informatie over de manier waarop de school
relationele en seksuele vorming behandeld. Verder leren ouders hoe de normale seksuele
ontwikkeling van kinderen gaat. Ook krijgen zij handvatten over de seksuele opvoeding.
De ouderavond wordt door de school, de ouderraad en de GGD gezamenlijk gegeven.

