Kalender van deze maand
09 - 01
14 - 01
15 - 01
21 - 01
28 - 01
29 - 01

Luizencontrole deze week
Zwemmen groepen 4-5-6
MR vergadering
Cito week
Zwemmen groepen 7-8
Studiedag, leerlingen vrij

2019
Een nieuw jaar, een frisse start. Wij wensen iedereen het allerbeste voor dit jaar. Mag het voor allen
een mooi, gezond en leerzaam jaar worden.

Open dagen VO scholen
Voor de leerlingen van groep 8 wordt het een spannende tijd. Zij zullen binnenkort een keuze
moeten maken naar welke VO school zij willen gaan. Het is immers een grote stap. Na acht jaar op de
basisschool -in veel gevallen dicht bij huis- is de stap naar het voortgezet onderwijs veel meer dan
alleen een nieuwe locatie. En er valt wat te kiezen! In de omgeving, of soms wat verder weg, zijn
bijzondere scholen. Maak dan maar eens een goede keuze! Wij willen u er daarom nog even aan
helpen herinneren om goed in de gaten te houden wanneer de open dagen van de VO scholen zijn.
De leerlingen hebben reeds folders en de VO gids meegekregen. Hierin kunt u terugvinden wanneer
de open dagen zijn. Anders kunt u dit ook op de websites van de VO scholen vinden. Op de website
www.devogids.nl vindt u nog meer informatie dat zou kunnen helpen bij het maken van de juiste
keuze, zoals o.a. ‘zoek en vergelijk middelbare scholen’ , open dagen planner, checklist voor ouders
en checklist voor leerlingen.

Ophalen oud papier
Op dinsdagavond 15 januari (vanaf 18:30 uur) is obs de Langereis aan de beurt om
oud papier op te halen. Vergeet u dus niet uw oud papier die dag buiten te zetten. De
opbrengst komt ten goede van onze school.

Volgende nieuwsbrief
Deze verschijnt maandag 4 februari.
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