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Groep 8 nieuws
Deze maand organiseren de diverse scholen
van voortgezet onderwijs weer open dagen. Op
de placemat, welke begin dit schooljaar is
verstrekt en op de websites van de betreffende
scholen staan de data vermeld. Maak gebruik
van de mogelijkheid om de scholen te
bezoeken, want dan krijgt u een goede indruk
van het onderwijs en de sfeer.

Gesprekken groep 8
In november hebben alle kinderen van groep 8
met hun ouder(s) voorlopige adviesgesprekken
gehad. Indien dit voorlopig advies nog moet
worden besproken, worden u en uw zoon of
dochter uitgenodigd voor een gesprek. Indien
dit niet het geval is, zijn er voor kinderen in
groep 8 geen 10-minutengesprekken meer op
dinsdag 12 februari.
Het voorlopig advies blijft in dit geval
ongewijzigd en verandert in het definitief
advies voor het Voortgezet Onderwijs. U
ontvangt begin februari een enveloppe met de
benodigde documenten. Op 11 of 12 maart
kunt u met deze documenten, samen met uw
zoon of dochter, naar de gekozen school voor
Voortgezet Onderwijs om hem of haar daar aan
te melden. Indien u vragen hebt, horen wij dit
graag.
Met vriendelijke groet,
Angèl en Ilonca

Om vast te noteren:

KlimOp als goede doel
Albert Heijn is het nieuwe kalenderjaar gestart
met een goede doelen actie voor alle scholen in
Kaatsheuvel.
Wanneer u uw lege flessen inlevert kunt u door
het indrukken van de goede doelen knop (gele
knop) op het emballageapparaat de opbrengst
van uw lege flessen doneren aan een van de
scholen. Elke school komt gedurende een
periode van 4 weken aan de beurt.
Onze school is deze actie gestart. Tot en met
zondag 27 januari zit de Klimop onder de gele
knop.
Lever uw lege flessen in bij Albert Heijn voor
onze school. De opbrengst wordt door hen ook
verdubbeld!
Met de opbrengst van de actie worden
leerspelletjes voor de groepen aangeschaft.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan Lego, smart
games, puzzels etc..
Doet u ook mee? Namens alle kinderen alvast
hartelijk bedankt.

Berkenweetje door juf Marloes
De berkenboom, komt vooral voor in de noordelijke helft
van de wereld. Ze kunnen heel goed tegen strenge
winters. Het zijn ook de enige boomsoorten die van
nature voorkomen in koude landen als Groenland en
IJsland.

22 jan.: studiemiddag, alle leerlingen ’s middags vrij
15 feb.: Studiedag, alle leerlingen hele dag vrij
20 feb.: Leerrijkdag, alle leerlingen hele dag vrij
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