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Spaardoel Voedselbank:

AGENDA
31 januari
3 februari
3 februari
5 februari
10 februari
10 februari
13 februari
17 t/m 23 febr.
24 februari
26 februari
1 maart
2 maart
3 maart

Open dag Lindecollege
Aqua gym groep 7 & 8
Schoonmaakavond
Leerlingenraad
Aqua gym groep 7 & 8
Reuzenpanda’s Sportdag
Portfolio mee
Voorjaarsvakantie
Aqua gym groep 7 & 8
Oudercontactmiddag
KSG dienst
Studiemiddag lln 12.00u. vrij
Oudercontactavond

Oudercontactmomenten:
Op woensdagmiddag 26 februari en
dinsdagavond 3 maart zijn de volgende
oudergesprekken gepland.
Deze keer gaan we de gespreksplanner in
Parro gebruiken.
U krijgt een melding dat er een nieuw
agenda-item in Parro staat. Als u die
opent kunt u per kind een moment uit de
beschikbare tijden kiezen.
Ouders, verzorgers met meerdere
kinderen in een gezin, krijgen deze
mogelijkheid vanaf 5 februari. Voor elke
leerling kan dan een aansluitend moment
gekozen worden.
Een dag later kunnen alle ouders hun
keuze maken.
Een gekozen tijdstip wordt automatisch
vastgelegd en kan dan niet meer door
andere ouders worden gekozen.
Gescheiden ouders vragen we te
overleggen om zo een gezamenlijk tijdstip
te kiezen.

We sparen in 2020
niet met geld maar
met producten voor
de voedselbank. In
de Wijzernieuws
zullen we het doel
van de komende
maand aangeven.
Het product van de
maand januari is:
koek, cake en
verpakte koekjes.
Het product van de maand februari is:
pasta en pastasauzen.
De producten kunnen ingeleverd worden in
de hal van de school in een daarvoor
bestemd krat.
Reuzenpanda’s Sportdag:
Onze namen zijn Lieke van der Heide, Eva
Teekens en Marlijn Kreeft. Wij zijn eerste
jaar CIOS sport en bewegen studenten. Voor
school moeten we een evenement
organiseren. Dit gaan we doen i.s.m.
korfbalvereniging SCO.
Het evenement heet Reuzenpanda Sportdag,
dit is een buitenschoolse activiteit. Het
evenement die we gaan geven is op 10
februari van 15:00 tot 16:30 voor kinderen
van 5 en 6 jaar. Het doel van ons
evenement is dat kinderen een leuke en
sportieve middag hebben. Als ze het leuk
vinden kunnen ze ook bij de reuzenpanda’s
komen. De reuzenpanda’s is voor kinderen
die na zwemles nog niet weten welke sport
ze willen gaan doen.

Herinnering Ouderbijdrage:
Ieder jaar in januari vragen wij de ouders
om de (vrijwillige) ouderbijdrage te
betalen. Scholen kunnen helaas niet
zonder deze bijdrage. We betalen hiervan
de vieringen zoals sinterklaas, Kerst en
Pasen. Maar ook excursies,
sportactiviteiten, extra materialen en de
aankleding van de school.
Het bedrag is door de MR vastgesteld op
€ 17,50 per kind. Voor een derde en
vierde kind betaalt u € 15,00.
We hebben nog niet van alle ouders, die
de gelden zelf over maken, de bijdrage
ontvangen.
Hoewel de bijdrage een vrijwillig karakter
heeft, zouden wij deze bijdrage van u niet
graag willen missen. Mocht het voor u een
bezwaar opleveren om dit bedrag te
betalen, dan kunt u contact opnemen met
de schooldirecteur.

Met vriendelijke groet,
Team CBS De Wegwijzer.
Facebook
Zie voor de actuele verslagen van
activiteiten onze
Facebookpagina en website

