Nieuwsbrief – OBS De Bruinvis – maart 2018

Agenda
12 t/m 23 maart
14 maart
29 maart
30 maart
2 april
4 april, 16.00 uur
17 en 18 april
20 april
25 april
27 april t/m 13 mei
14 mei
16 mei, 16.00 uur
18 juli

portfolio gesprekken ouder-kind-leerkracht en adviesgesprekken
VO voor groep 8
Inschrijfavond OSG
Afsluiting gezondheidsweken
Goede vrijdag (kinderen vrij)
Tweede paasdag (kinderen vrij)
MR-vergadering
Eindtoets groep 8
Koningsspelen
Schoolfotograaf
Meivakantie
Inloopochtend Cecil van Tiel (schoolmaatschappelijk werk)
MR-vergadering
Musical groep 7/8 (let op: gewijzigde datum!!)

Studiedag woensdag 11 april
Zoals u in de schoolgids heeft kunnen lezen, zijn er dit schooljaar 12 lesuren gereserveerd voor studiedagen. Er
heeft inmiddels 1 studiedag (4 lesuren) op woensdag 4 oktober jl. plaatsgevonden. De volgende studiedag is
gepland op woensdag 11 april a.s. Op deze dag zal het team van de Bruinvis een andere school gaan bezoeken.
Deze kleine dorpsschool heeft de afgelopen jaren een gepersonaliseerd onderwijsconcept ingevoerd wat met
name geschikt is voor kleinere basisscholen. We hopen op 11 april inspiratie, ideeën en antwoorden te krijgen
op de vraag hoe we de onderwijskwaliteit op de Bruinvis ondanks de teruglopende leerlingenaantallen kunnen
behouden en zelfs kunnen verbeteren.
Klussenlijst
In de vorige nieuwsbrief is er een oproep gedaan om klusjes voor school uit te voeren. De klussenlijst hangt in
de grote hal. Helaas heeft zich tot nu toe nog niemand ingeschreven voor het uitvoeren van een klusje. Het kan
natuurlijk zijn dat u de klussenlijst over het hoofd gezien heeft. Vandaar dat de lijst hieronder nog even
afgebeeld is. We hopen dat binnen afzienbare tijd alle klussen zijn uitgevoerd. Alvast bedankt voor de
medewerking!

Afsluiting Gezondheidsweken
Op donderdag 29 maart zal op de Bruinvis het thema Gezondheid worden afgesloten. Alle groepen zullen op
verschillende wijze laten zien wat ze over dit onderwerp geleerd hebben. U ontvangt hierover nog nadere
informatie (tijdstip e.d.)

L!M!TS-café voor ouders over drugs en sociale media
Informatie over alcohol, drugs gamen en sociale media, dat wil je als ouders heel graag, maar hoe? Tijdens de
open inloopavond voor ouders in Time Out (Wilhelminalaan 1, Den Burg) kunnen ouders in gesprek gaan met
elkaar en/of met de vrijwilligers van L!M!TS. Doel van deze avonden is kennis en ervaringen delen. Vragen zijn
ook van harte welkom.
L!M!TS is een unieke Texelse vrijwilligersorganisatie die objectief en 'open-minded' informatie geeft over
alcohol, drugs, gamen en sociale media aan Texelse jongeren en ouders.
De inloopavond vindt elke derde dinsdag van de maand plaats. De volgende is op dinsdag 20 maart. Tijd: van
19.30 – 21.00 uur. De entree en koffie en thee zijn gratis.
Meer informatie vindt u op www.limits-online.nl, op de Facebookpagina Limits-online of bel Arjen Jongejan
(0611 363 400) of Cintha Stiekema (0630 328 467).

