n r . 5, 29 ok t ober 2020
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26-10

Week v.d. M ediaw ijsh eid 6-11 t / m 13-11

di.

27-10

Verkoop TSO-bonnen

ma.

9-11

wo.

28-10

Gr. 1-8 vrij i.v.m. studiedag

di.

10-11

Verkoop TSO-bonnen

do.

29-10

- Nieuwsbrief 5
- Schooltijdenonderzoek inleveren!

wo.

11-11

- Sint Maarten op school
- Gespreksweek

vr.

30-10

- Verkoop TSO-bonnen
- Gr. 1-2 voorstelling Digi&Buki
- Inschrijving gespreksweek geopend

do.

12-11

Gespreksweek

vr.

13-11

- Verkoop TSO-bonnen
- Gespreksweek

ma.

16-11

- Afsluitende week thema oceanen
- Verkoop TSO-bonnen
- Gespreksweek

Jaarvergadering OV, aanvang 20.00u.
Zie Parro bericht

di.

17-11

Gespreksweek/gespreksavond

Act ie Voedselban k 2-11 t / m 6-11
ma.

2-11

di.

3-11

wo.

4-11

Verkoop TSO-bonnen

do.

5-11

Verkoop TSO-bonnen

wo.

18-11

vr.

6-11

Sluiting inschrijving gespreksweek

do.

19-11

- Verkoop TSO-bonnen
- Nieuwsbrief 6

vr.

20-11

gr. 1-2 roostervrij

ma.

23-11

gr. 1-2 roostervrij

Best e ou der s

Act ie voor Voedselban k West -Fr ieslan d
Ook dit jaar doen we weer mee aan de Actie Voedselbank West-Friesland. Vanaf maandag 2 tot en met
vrijdag 6 november kunnen de leerlingen houdbaar voedsel, bijvoorbeeld pasta, rijst en groente in pot
inleveren. Ook pannenkoekenmix en houdbare melk is welkom, maar ook chocoladepasta, hagelslag,
pindakaas of andere soorten broodbeleg zijn welkom.
De in lever k r at t en st aan opgest eld in de lesh allen ,
de k in der en k u n n en ze n iet m issen .
We hopen juist in deze rare, onzekere tijden veel voedsel te
kunnen doneren! Namens de werkgroep Goede Doel en de
Voedselbank: alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!!!

Jaar ver gader in g Ou der ver en igin g w oen sdag 4 n ovem ber 20.00
Vandaag heeft u de uitnodiging voor de jaarvergadering van de oudervereniging ontvangen via Parro. In
dit bericht leest u hoe u zich kunt aanmelden voor deze digitale bijeenkomst.
Gespr ek sw eek 1 (via M EET) 11-11 t / m 17-11
In de bijlage ontvangt u de uitnodiging voor de komende gespreksweek. Lees deze s.v.p. nauwkeurig
door, zodat u goed op de hoogte bent.
De digitale planning in de Parro app staat van af van avon d 20.00 u u r open voor ou der s m et m eer
sch oolgaan de k in der en en van af vr ijdag 30-10 20.00 u u r voor alle ou der s m et 1 sch oolgaan d k in d.
Nieu w s
De berichten op groeps-, bouw- en schoolniveau worden nu vooral via Parro gedeeld. De nieuwsbrief
Samen naar Samenwerking informeert u over de voortgang van 't 'BoniSchip'. Dit maakt dat het
BoniNieuws zich vooral richt op periodieke planning.
Sch oolon t w ik k elin g
We zien terug op een sterke ontwikkeldag! Gisteren hebben de teams de eerste periode geëvalueerd en
de plannen voor komende tijd opgesteld. De gespreksweek is voorbereid, u wordt uitgenodigd om via de
MEET deel te nemen. Zie bijlage.
Bijlages:
- uitnodiging gespreksweek 1
- GGD Webinar (voor ouders: in gesprek met mijn kind over drank&drugs

