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    Nieuwsbrief  

 
   

 
 
 

  
 

 

 

 

Dag Datum Tijd Opmerking/thema 

Maandag 8-1   

Dinsdag 9-1   

Woensdag 10-1 08.45 leerlingenraad 

Donderdag 11-1   

Vrijdag 12-1   

Maandag 15-1   

Dinsdag 16-1   

Woensdag 17-1   

Donderdag 18-1   

Vrijdag 19-1  groep 3/4 vrij  

Maandag 22-1   

Dinsdag 23-1   

Woensdag 24-1  studiemiddag team 

Donderdag 25-1 19.00 MR vergadering 

Vrijdag 26-1   

Maandag 29-1   

Dinsdag 30-1   

Woensdag 31-1   

Donderdag 1-2   

Vrijdag 2-2   

Maandag  5-2  kleuters vrij (school op vrijdag 9 februari) 

Dinsdag 6-2   

Woensdag 7-2   

Donderdag 8-2   

Vrijdag 9-2  carnavalsviering, continurooster tot 13.30 uur.  
kleuters naar school 

Agenda januari 2018 

 



december 2017 

2 

 

 

 
 

 

Sinterklaas heeft onze school ook een bezoekje gebracht. Het was nog even spannend of hij 
wel zou komen. Hij zat namelijk bij het Thomashuis heerlijk te ontbijten. Dankzij muziek van 

onze blaaskapel “De Pepernoot” wilde hij toch nog een bezoekje aan school brengen.  
Mede dankzij de hulp van de ouderraad is het weer een geslaagd feest geworden.  

 

 
 

 

 
 

In 2018 mogen de groepen 3 t/m 5 meedoen aan schooljudo. In onderstaand schema kunt u 
zien wanneer uw kind judo-les heeft.  

 

18/01 - 25/01 - 01/02 - 08/02 - 15/02 - 22/02 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Schooljudo 

 

Sint 
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Op iedere school van SKOEM is een contactpersoon aangesteld voor kinderen en ouders.  
Het doel van de functie contactpersoon is op te treden voor ouders en leerlingen binnen de 

school in het geval van ongewenst gedrag zoals: agressie en geweld en/of ongewenste 
intimiteiten. Op onze school is dit vanaf 1-8-2017 juf Mariska (groep 5/6). 

 
Speciaal voor kinderen: 

Vaak kunnen je ouders of je juf je helpen met problemen zoals je niet fijn en veilig voelen op 
school. Als dat om de een of andere reden niet lukt kun je naar de contactpersoon van school 

gaan. De contactpersoon (juf Mariska) luistert naar je, neemt je probleem serieus en 
probeert samen met jou naar een oplossing te zoeken.   

 
Heb je hier vragen over? Stel ze gerust! 

 
 
 
 

Na de kerstvakantie zal het overblijven voor de kinderen weer in de hal van school zijn.  
Na een proef van enkele weken overblijven in de klas zijn de overblijfouders tot de conclusie 
gekomen dat het overblijven in de hal ordelijker verloopt en dat er dan altijd minimaal twee 

overblijfouders aanwezig zijn bij de kinderen. Dit is ingeval van nood veiliger. 
 

Tijdens het overblijven gelden soms andere regels dan onder schooltijd. Dit levert voor 
sommige kinderen soms wat frustratie op. Komende periode gaan we samen met de 

overblijfouders enkele regels op papier zetten, zodat het voor de kinderen duidelijker wordt 
wat wel en wat niet de bedoeling is tijdens het overblijven.   

                                 
 

 
 

Benjamin uit groep 2 wordt op 17 januari 6 jaar 
 

 
 
 

Contactpersoon 

 

        Jarigen 

 

Overblijf 
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Het team van BS Maria 
Goretti  

wenst alle kinderen, ouders, 
opa’s, oma’s, buren en 

bekenden een  
hele fijne vakantie  

en een  
gezond en gelukkig 2018 

 

 


