
1 
 

Openbare basisschool 

       
                                                                                                                   Nieuwsbrief 4 

Midsland, 31 januari 2018 

Beste ouders en verzorgers,  

Rapporten 
Vrijdag, 2 februari ontvangen de ouders de uitnodigingen voor het oudergesprek over uw kind(eren).  
Op 9 februari krijgen de kinderen van groep 2 tot en met 8 het rapport mee.  
Vanaf 12 februari tot de voorjaarsvakantie en van 5 tot en met 9 maart vinden de rapportgesprekken plaats.  
Ook voor de kinderen van groep 1 is een gesprek ingepland. De gesprekken over broertjes en zusjes staan 
ingepland 12 en 19 februari in de middag. 
 
Studiedagen 15,16,17 februari 
 Op 21,22 en 23 februari zijn onze kinderen vrij i.v.m. de studiedagen voor het team.  
 
Herstel juf Anita en ziekmelding/vervanging juf Arine 
Anita gaat na de voorjaarsvakantie weer volledig aan het werk. Zij breidt dan haar IB-taken uit met de 
lesgevende taak op maandag in groep 5/6. Marianne Schot-Bos bedanken we zeer voor al haar langdurige 
vervangende werkzaamheden.  
 
Helaas is juf Arine, de vakleerkracht gymnastiek, ziek en heeft zij voorlopig even rust nodig. Nairn Smith kan de 

gymlessen vervangen op dinsdagmiddag en Kees Arisz is vrijdag vanaf 10.00 uur beschikbaar voor alle groepen. 

De gymlessen zullen deze dag dus opschuiven. Groep 1/2 start de lesdag in de eigen groep. De MRT lessen 

vervallen en zullen z.s.m. weer worden opgepakt door Arine. 

 

Belangrijke data komende tijd 

2 februari uitnodiging oudergesprekken groepen 1-8 

2 februari groep 7/8 gaat schaatsen (informatie via de leerkracht) 

9 februari rapport mee voor de kinderen van groep 2 tot en met 8 

van 12 tot 21 
februari  
en van 5 tot 9 
maart 

oudergesprekken groepen 1 tot en met 8 

21, 22 en 23 
februari 

studiedagen voor het team en kinderen vrij 

24 tot en met 4 
maart 

voorjaarsvakantie 

5 maart luizenpluis graag haren schoon, geen gel en niet ingevlochten 

30 maart Goede vrijdag, kinderen vrij 

2 april Tweede Paasdag, kinderen vrij 

 
 
Namens het team, 
 
Ellen Melchers 
Locatiedirecteur obs ‘t Hunnighouwersgat 


