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Nieuwsbrief
februari/maart
Personeel

Kindershow

Met ingang van donderdag 15 februari
is juf Robyn van groep 2 met zwangerschapsverlof gegaan. De ouders van
groep 2 hadden een fantastische babyshower georganiseerd met allerlei lekkere hapjes en cadeautjes voor de aanstaande ouders en baby.
Ook de collega’s hebben Robyn een
grote mand met cadeautjes meegegeven.
Voor groep 2 zijn er twee nieuwe
juffen . We verwelkomen juf Tsipora en
juf Monique en wensen hun een leuke
en gezellige tijd in groep 2 toe.

Op woensdag 21 februari hebben we
de talenten van de kinderen van De
Drentse Hoek in de Kindershow terug
gezien.

Juf Chantalle is op 5 februari bevallen
en het gezin is verblijd met Lauren Julia. Wij wensen paps, mams en grote
zus Eline veel geluk.

‘s Morgens hebben de kleuters aan
elkaar en aan alle ouders, familie en
bekenden laten horen en zien hoe
mooi zij kunnen zingen en hoe goed
zij kunnen dansen.
‘s Middags werden de optredens
verzorgd door kinderen uit de
groepen 3 t/m 8. Wat een talenten
hebben we voorbij zien komen.
Zingen, dansen, mimespel en nog
veel meer.
Het was een fantastische dag!

Margedag

Verkleedfeest
Op woensdag 14 februari mochten de
kinderen van groep 1 t/m 4 verkleed
naar school komen. Het werd een fantastisch verkleedfeest met prachtige,
stoere, mooie en lieve kinderen. Er zijn
allerlei spelletjes gedaan en er waren
lekkere hapjes. Tot slot zijn de kinderen
in polonaise al dansend en zingend
door de school gelopen. Het was super!

Maandag 19 februari was de
Margedag. De kinderen waren vrij en
de leerkrachten hebben gewerkt aan
opbrengst gericht overleg na het
analyseren van de toets resultaten.
De leerkrachten hebben aan elkaar
het plan van aanpak gepresenteerd
voor de komende periode. Na de
presentatie werd er feedback en tips
en tops aan elkaar gegeven. Voor het
team was dit een waardevolle dag en
een aanvulling op het blijven geven
van goed onderwijs aan de kinderen
van De Drentse Hoek.
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Belangrijke data:


26-02 t/m 02-03:
Voorjaarsvakantie.



19-03 en 20-03:
rapportgesprekken/
oudergesprekken
groep 1 t/m 7



29-03: Paasontbijt



30-03: Goede vrijdag: vrij.



02-04: Tweede
Paasdag: vrij



16-04 t/m 27-04:
Verkeersweek



17-04 t/m 19-04:
Eindcito groep 8



26-04: Koningsspelen groep 1 t/m 8



27-04: Koningsdag:
vrij



30-04 t/m 11-05:
vakantie



17-05: Eindtoetsgesprekken groep 8



21-05: 2e Pinksterdag: vrij

