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Herinnering samenstelling van de groepen
Na de voorjaarsvakantie is er een verandering in de samenstelling van de groepen.
Vanaf 25 februari start de 3,4,5 combinatie en werken juf Joke en juf Marrit met een 1-2
combinatiegroep.

Schoolschaatsen
Op 12 februari start groep 3 t/m 8 met schoolschaatsen. De eerste les is op dinsdag en de volgende
lessen zijn op woensdag. In de agenda, hieronder, staan de data. De leerlingen nemen hun eigen
schaatsen mee. Heeft uw kind geen schaatsen, u kunt bij de ijsbaan ook schaatsen huren voor € 2,Tijdens de les zijn de leerlingen verplicht om handschoenen en een muts te dragen. De school betaalt
een deel van de schaatslessen, aan de ouders vragen we een bijdrage van € 10,- per leerling. U kunt
dit bedrag overmaken op de rekening van school : NL15RABO0158 1642 02 t.n.v. basisschool Op ‘e
Dobbe.

Voor jou en het kind
Dit is een gezamenlijk initiatief in Hallum vanuit de scholen, de peuterspeelzaal, het
kinderdagverblijf, ’t Trefpunt, Omtinkerij, vluchtelingenwerk en de kerk.
Wil je meer weten over de school en de taal van het kind?
Dat kan in Hallum vanaf januari 2019. Iedereen kan zich opgeven en er zijn geen kosten aan
verbonden. In de bijeenkomsten wordt met een vrijwilliger gesproken over onderwerpen zoals:
voorlezen, spelen met andere kinderen, woorden leren, leren lezen en gezondheid en eten.
De locatie is op dit moment nog niet vastgesteld. Opgeven kan via de mail terptaal@gmail.com
Fiona Post 0646131606 of Theo Hoogerburg 0657558322.
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Oudergesprekken
27-2 13-03 en 20-03 Schoolschaatsen
Studiedag, leerlingen vrij
Rapport mee
Voorjaarsvakantie tot en met 24 februari
Studiedag Elan onderwijsgroep, de leerlingen zijn vrij

Om door te vertellen: in februari start het schoolschaatsen.
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