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Nieuw jaar
Weliswaar geen nieuw schooljaar
maar wel een nieuw kalenderjaar.
Maandagmorgen 8 januari zijn we
weer begonnen na twee weken
heerlijk vakantie te hebben gehad.
De kinderen

hadden veel te vertellen. Altijd weer
spannend een nieuw jaar. Wat gaat het
ons brengen in deze roerige tijd. Wij
wensen jullie in elk geval allemaal een
prachtig 2018 met veel warmte en liefde!

Naschoolse sportactiviteiten
De naschoolse sportactiviteiten zijn deze week al weer begonnen.
Hier nog even weer het schema.

Belangrijke data
Januari:
23-12-2017 t/m 7-1-2018:
Kerstvakantie
15:
Voorstelling
Klinker groepen 1 t/m 4
31:

Studiedag
kinderen vrij

Maandag 8 jan.

Markttrefbal

Maandag 15 jan.

3 vakken: hockey/voetbal/freerun

Maandag 22 jan.

Hindernisslagbal

Maandag 29 jan.

Basketbal

Maandag 5 feb.

Blokjes- mattenvoetbal

Maandag 12 feb.

Hindernis estafette

Maandag 19 feb.

Piontrefbal

Groepen 1 t/m 4 van 15.15 uur tot 16.15 uur
Groepen 5 t/m 8 van 16.15 uur tot 17.15 uur
Kom gewoon langs! Je hoeft je niet aan te melden.
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Een nieuw rapport
Al maanden is een groepje collega’s bezig geweest
om een nieuw rapport te maken. Maandag 19 februari
zal het rapport voor het eerst met de kinderen mee
naar huis gaan. In die week zijn ook de rapportgesprekken. De uitnodigingen hiervoor zullen spoedig
volgen.

Judo toernooi
Dinsdag 16 januari is er een afsluiten judotoernooi
voor de groepen 3 t/m 8. U ben van harte welkom om
te komen kijken. Het zal plaats vinden in de gymzaal
van onze school.

groepen

tijd

3 en 4

8.30-10.15

5 en 6

10.30-12.00

7 en 8

13.15-15.00

Belangrijke data februari:
De nieuwsbrief van o.b.s. De Waterlelie verschijnt op
onderstaande data.

7:

Toneel onderbouw

9:

Toneel bovenbouw

15:

Studiedag kinderen vrij

19:

Rapporten mee

Voor het schooljaar 2017-2018 is dat op:
7 september

7 december

8 maart

5 oktober

11 januari

5 april

2 november

1 februari

31 mei

5 juli

20 en 22 Rapportgesprekken
26 februari t/m 4 maart Voorjaarsvakantie

Wij proberen de nieuwsbrief zo zorgvuldig mogelijk samen te stellen en voor u als lezer aantrekkelijk te maken, maar…..
Heeft u een artikel voor de nieuwsbrief of een onderwerp waarover u graag iets in de nieuwsbrief wilt lezen,
dan kunt u daarover contact opnemen met Marina Wildeboer. m.wildeboer@sooog.nl

www.obsdewaterlelie.nl
obsdewaterlelie@sooog.nl
0597—354404

Nieuwe leerlingen
Op deze plek vindt u altijd een
overzicht van leerlingen die in
deze maand nieuw op school komen.

Chloë

groep 1

Sarah

groep 3

Wij wensen hun veel plezier op
De Waterlelie!!

