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Gelukkig nieuwjaar
Hierbij willen we iedereen, die we nog niet
gesproken hebben, de beste wensen voor
2018 toewensen. We hopen dat we ook dit
kalenderjaar in het belang van alle kinderen
weer op een plezierige manier met elkaar
mogen samenwerken.

Minilessen op het voortgezet onderwijs
Op donderdag 25 januari gaan de kinderen van groep 8 naar
de minilessen van het OBC. Maandag 29 januari gaat groep 8
(met de bus) naar het HPC in Zetten.
We hopen dat de kinderen een indruk van de scholen krijgen
en dat de overstap naar het VO makkelijker wordt.
Onderaan de Nieuwsbrief kunt u de open dagen vinden.

Van Dick Huiskamp
Op vrijdag, 15 december, is de auto van Annemiek Scholman
aangereden op het kerkplein. De diëtiste heeft op die dag
zitting gehad in Ons Gebouw. Hiernaast een foto van de
schade. Annemiek zou heel graag weten wie dit heeft gedaan
zodat de schade kan worden verhaald op de verzekering.
Vermoedelijk is het een witte auto geweest.
Met vriendelijke groeten Dick Huiskamp
Kerkrentmeester Protestantse kerk Driel
026-4742239 dickhuiskamp@yahoo.com
10 – minutengesprekken – Wijziging groep 6/7
Op de schoolkalender staat de planning voor de
rapporten en 10-minutengesprekken van
februari. Er is echter een wijziging voor groep
6/7.
Groep 6/7 krijgt het rapport op 23 februari en
de 10-minuten gesprekken vinden op 27
februari of 1 maart plaats.

Drie keer “hoera” voor onze jarigen!
Laten we even kijken naar de vrolijke feestneuzen van de
afgelopen weken en de aankomende weken:
3 januari is Luuk Bos uit groep 1C 5 jaar geworden.
5 januari is Thijs Pater uit groep 1C 5 jaar geworden.
6 januari is Joshua Hammen uit groep 2A 6 jaar geworden.
6 januari is Tijn Rutgers uit groep 7A 10 jaar geworden.
8 januari is Bryan Pauwelsen uit groep 2A 6 jaar geworden
11 januari is Dilano Rijndertse uit groep 3 7 jaar geworden
12 januari wordt Kyan ten Bosch uit groep 5A 10 jaar.
12 januari wordt Mats de Jonge uit groep 3 7 jaar.
13 januari wordt Jelle Kars uit groep 2B 6 jaar.
13 januari wordt Joris van Loon uit groep 8 12 jaar.
17 januari wordt Nina Vernooij uit groep 3 6 jaar.
18 januari wordt Julian Koortens uit groep 2A 6 jaar.
18 januari wordt Aaron Vening uit groep 6B 10 jaar.
21 januari wordt Menno Schreij uit groep 6B 10 jaar.
24 januari wordt Dionysha Pryor uit groep 2A 6 jaar.
26 januari wordt Ruben van Oosten uit groep 1C 5 jaar.
Allemaal nog en alvast van harte gefeliciteerd!
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Nieuwsbrief 10 via mail en op de website

Open dagen Voorgezet Onderwijs
In onderstaand overzicht kunt u alvast de open dagen zien van de scholen voor het Voortgezet
Onderwijs. Wij raden ook de ouders van groep 7 aan om alvast op de scholen te gaan kijken!

