Nieuwsbrief
Agenda
Weeknr
6
7
7
8
11/12

Datum
18 februari
14 t/m 18 februari
14 t/m 18 februari
19 t/m 27 februari
14 t/m 25 maart

11 februari 2022
Activiteit
Leerlingenraad
Oudercontact, evaluatie Ontwikkelingsperspectief (OPP)
Adviesgesprekken schoolverlaters
Voorjaarsvakantie
Projectweken Gezond gedrag: ‘Wandelen voor water’

Ouderbijdrage
We vragen jaarlijks een ouderbijdrage van u van €25,-.
Van de ouderbijdrage worden verschillende activiteiten betaald, zoals het Sinterklaasfeest,
het Kerstfeest, de projectweek, de sportdag, enzovoort.
U kunt de vrijwillige ouderbijdrage overmaken naar bankrekeningnummer
NL51RABO0114177643 ten name van Oudervereniging, onder vermelding van de naam
van uw kind.
Corona
De afgelopen weken hebben we ook op de Triade te maken gekregen met Coronabesmettingen. Een aantal leerlingen en een aantal leerkrachten is hier ziek van geworden.
Gelukkig hebben we dankzij extra inzet en energie van het team alle klassen tot nu toe op
school kunnen houden.
We vragen u de komende tijd de gezondheid van uw kind goed in de gaten te houden en bij
twijfel een zelftest te doen. Na een positieve zelftest blijft een kind 7 dagen thuis..
Oudercontacten
Volgende week zijn de 10 minuten gesprekken. Als u nog geen afspraak heeft dan kunt u dit
doen via de parro-app of door de leerkracht van uw kind te bellen.
De gesprekken gaan over de ontwikkelingen van uw kind. Dit gaat zowel over het leren als
over het gedrag. Het ontwikkelingsperspectief (OPP) wordt met u besproken. Vanaf groep 6
is uw kind van harte welkom bij deze gesprekken.
Leesproject ‘De Friese 11 steden’ in groep 6/7
De kinderen van groep 6/7 doen mee met het
leesproject ‘De Friese 11 steden’ van de
Bibliotheek. Elke dag wordt er gelezen in een
boek naar keuze. Het aantal bladzijden staat
gelijk aan het aantal kilometers wat er
‘geschaatst’ is. Als het project afgelopen is, dan
wordt gekeken welke klas de meeste ‘kilometers’
heeft gelezen. De klas die wint mag naar Thialf
voor een schaatsles.

De tijd vliegt voorbij…
Nog een week en dan is het alweer voorjaarsvakantie van 19 t/m 27 februari!

