Nieuwsbrief 8
Pleinwacht
Wij sturen in de bijlage nogmaals de uitdraai van het pleinwachtrooster. Graag checken of
uw data gewijzigd zijn of niet.
Wij doen ook het vriendelijke verzoek om tijdens de pleinwacht de ouders allemaal verspreid
over de pleinen te staan, zodat er overal voldoende toezicht is.
Indien u wenst, is er bij meester Peter een hand-out in te zien over wat de rol is bij
pleinwacht.
Schoolfotograaf
In verband met de danslessen van meester Joram voor de groepen 3 t/m 8 zijn de data van
de schoolfotograaf nu als volgt: dinsdag 29 mei en vrijdag 1 juni 2018.
Juf Marit
Juf Marit (bewegingsonderwijs) verhuist in de voorjaarsvakantie naar Den Haag en zal voor
de woensdagochtend niet meer beschikbaar zijn.
De verwachting is dat we meteen na de voorjaarsvakantie op woensdagochtend gym
kunnen laten geven door een vakleerkracht.
Wijzigingen in uw persoonsgegevens
Wijzigingen in uw adres, telefoonnummer, huisarts en dergelijke ontvangen wij graag, zodat
wij ons leerlingensysteem up to date kunnen houden.
Typecursus De Typetuin
Er zijn nog een paar plaatsen beschikbaar voor de typecursus.
Op donderdag 8 maart 2018 om 14:45 uur gaat de klassikale typecursus van de Typetuin van
start. Inschrijven kan via www.typetuin.nl/aanmelden.
Voor vragen of telefonisch aanmelden kunt u bellen tussen 9 en 17 uur naar 013-5220579 of
mailen naar info@typetuin.nl
Nieuwe leerlingen
In groep 1/2B zijn Feline Ypma en Aram Vardanyan onlangs gestart: Groep 1/2C verwelkomde
Jack Doyle. Wij wensen hen veel plezier op de CSV!

Verjaardagen
Datum

Naam

Groep

24 februari
24 februari
25 februari
27 februari
2 maart

Alisa Dalhuisen
Julia Geel
Mirla de Boer
Mees van Beest
Amira Dekker

4
5
1-2C
1-2B
8

3 maart

Nada Aliyech

8

3 maart
5 maart
8 maart
8 maart
9 maart
10 maart
16 maart
18 maart
19 maart
21 maart

Casper van Stein
Ishani Nanda
Jolie de Looze
Vince von der Ohe
Calista Spigt
Antonio Ljubicic
Maya Kaiser
Sara van Zon
Tavienne Houweling
Gwen van der Basch

1-2B
5
6
7
5
1-2C
8
6
1-2C
3

Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief komt uit op 22 maart a.s.

