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Vanuit de MR
Maandag 15 januari hadden we
onze eerste vergadering van 2018.
We hebben als MR nader kennis
gemaakt met Hanneke Hilgenberg,
erg fijn dat zij de taak van juf
Esther tijdelijk wil waarnemen.
Tijdens de vergadering hebben we gebrainstormd over de manier
waarop we als ouders van informatie voorzien worden. De
Hunenborg heeft een website, maakt gebruik van Facebook en er
worden nieuwsbrieven verspreid. Is dit op deze manier voldoende?
Of juist teveel? We hebben nagedacht over hoe we de
informatieverstrekking kunnen moderniseren op een manier dat het
voor iedereen (ouders en leerkrachten) prettig is. Er bestaan
verschillende apps om te communiceren tussen school/klas en thuis.
Het team en de MR gaan dit verder onderzoeken. Wanneer u ideeën
of ervaringen heeft, we horen het natuurlijk graag!
Mail naar mr@dehunenborg.nl

Absentie
Vanaf nu kunt u uw kind(eren) ook via de website ziekmelden
of doorgeven wanneer hij/zij naar de huisarts of tandarts
moet.

Op de website ziet u de knop “Absentie en ziekmelding”.
Wanneer u daarop klikt komt u op de pagina waarop u uw
zoon/dochter kunt afmelden. Door op verzenden te klikken
gaat het formulier rechtstreeks naar de leerkracht van uw
kind(eren).
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Koffieochtend
Woensdag 24 januari was de eerste koffieochtend voor ouders
van kinderen uit groep 1 en 2.
Het doel van deze ochtend was dat ouders elkaar wat beter
leren kennen.
Onder het genot van een kopje koffie, thee en een lekkere koek,
hebben we gezellig met elkaar gepraat over het werken in de
kleutergroepen en tot slot nog even een kijkje in de klassen genomen. Het was gezellig!
Wij zijn van plan regelmatig een koffieochtend te organiseren.
Zodra er een nieuwe datum bekend is wordt u hiervan op de hoogte gesteld. Hopelijk tot
dan!
Gevaarlijke verkeerssituatie
Bij deze het vriendelijke verzoek aan u ouder(s) er
op te willen letten waar u uw auto gaat parkeren bij
het uitgaan van de school.
Wij zien dat door dubbel parkeren en parkeren op
groenstroken er voor kinderen gevaarlijke, onoverzichtelijke
verkeerssituaties ontstaan. Zou u hier s.v.p. rekening mee willen houden.
Liever iets verder lopen, dan ongelukken met onze kinderen.
Carnaval 2018!
Ook dit jaar vieren we weer Carnaval op school.
Bent U ook zo benieuwd wie onze Prins en Prinses zullen
worden dit jaar?
Ook de raad van elf zal niet ontbreken.
Dit jaar vieren we Carnaval op school op maandag 12
februari!! en mogen de kinderen verkleed komen op
school.
Alaaaaf!!

Djamilah Otter, groep 1
Edanur Ata, groep 1
Bloem de Graaf, groep 2
Linda de Graaf, groep 6
Angelo Sambo start op 01-02-2018 in groep 3
A-Jay Albers start op 07-02-2018 in groep 1
Nuray Türkmaya start op 11-02-2018 in groep 1(1-2)

Veel plezier allemaal op De Hunenborg.
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Hoofdluiscontrole
Na een vakantie is er standaard luizencontrole en zoals u weet “vele handen
maken licht werk”. Bij deze dan ook een oproep aan u allen met de vraag wie ons
hierbij zou willen helpen. Opgeven kan bij de leerkracht van uw kind(eren).
Oud papier
Ook kunnen we heel goed extra handen gebruiken bij het
ophalen van oud papier, omdat de vaste club kleiner begint te
worden. Natuurlijk het liefst maandelijks maar een enkele
keer vinden we ook fijn!
We zijn blij met uw aanmelding (graag opgeven bij Robert).
OR
Verder zijn we ook nog op zoek naar ouders die zitting willen nemen in de
OR van De Hunenborg.
Komend schooljaar nemen diverse OR leden afscheid, vandaar deze oproep
nu.

Agenda januari / februari / maart 2018:
29 januari t/m 2 februari
30 januari
31 januari
9 februari
12 februari
13 febrauri
15 februari
16 februari
19 februari
20 februari
23 februari
26 februari t/m 2 maart
6 maart
7 maart

Voorleesdagen groepen 1 + 2
12.30-13.00 uur: introductie “De tijger slaapt door” voor gr.1
13.00-13.30 uur: introductie “De tijger slaapt door” voor gr.2
09.30 uur: schoolfotograaf voor de groepen 1 + 2
12.00-14.00 uur: Sequencer&Studio, Oyfo Esrein voor groep 8
Carnaval op school
20.00 uur: GMR vergadering
Oud papier
Rapport mee voor de groepen 3 t/m 8
10-min gesprekken groepen 3 t/m 8
10-min gesprekken groepen 3 t/m 8
Studiedag, alle leerlingen vrij
Voorjaarsvakantie, alle leerlingen vrij
09.30-10.20 uur: Fit2Swim groepen 5A + 5B
Hoofdluiscontrole
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