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Het nieuwe jaar is begonnen. Het team
wenst alle families en kinderen een
prachtig 2018!
Ons schooljaar is al weer op de helft. We
verwelkomen kinderen en we moeten
helaas soms afscheid nemen.
Wij gaan helaas afscheid nemen van juf
Natasja. Zij is op donderdag 25 januari
voor het laatst op school. We gaan haar
missen!!
We verwelkomen een nieuwe juf,
juf Reina. Zij gaat werken in groep 3 en
9. Sommige kinderen in groep 3 kennen
haar al want vorig jaar was zij ook een
tijd op school aan het werk
Wij heten haar opnieuw van harte
welkom!

Wij staan op Facebook!!!
De
Gelderlandschool
volgen
Facebook???
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Proosten op het nieuwe jaar!!!
Maandag 8 januari zijn wij na de
kerstvakantie allemaal weer uitgerust op
school gekomen. Natuurlijk begonnen wij
met het proosten op het nieuwe jaar.
Het was wel heel erg koud buiten, maar
wel erg gezellig om elkaar weer te zien
en elkaar een gelukkig 2018 te wensen!

Nieuwjaarsconcert zondag
14 januari 2018

Mobiele telefoons

Zondag 14 januari hebben onze leerlingen
van het leerorkest opgetreden. Zij
mochten
samen
met
het
Residentieorkest spelen. Dit was in het
Dakotatheater. Wat waren we trots op
onze muziektalenten!!!!,

Naar het Voortgezet Onderwijs
Informatiebijeenkomst
Voortgezet Onderwijs.

over

het

Mobiele telefoons van leerlingen zijn in
school
en
tijdens
de
pauzes
uitgeschakeld.
Wij
zijn
niet
verantwoordelijk voor verlies, diefstal
of
beschadiging.
(zie
schoolgids)
Als wij zien dat er toch een mobiele
telefoon wordt gebruikt, pakken wij
deze af en mogen ouders deze telefoon
op school op komen halen.
Vanzelfsprekend is het filmen of foto’s
maken in school verboden!

Nieuws van de Kladderkatjes

Maandag 22 januari om 13:00 uur of
Donderdag 25 januari om 15.30 uur
U kiest zelf een middag!
Uw kind is natuurlijk welkom. Zit uw kind
nog niet in groep 8, dan kunt u ook
aansluiten.

Informatie van Peuterleerplek de
Kladderkatjes
Wist u dat:
- Wij per 1 januari 2018 niet meer
-

Juf Miranda en juf Anneloes
-

Eten voor overblijf en regels
Als uw kind overblijft, geef dan a.u.b.
voldoende
eten
mee!
Het
komt
regelmatig voor dat het eten van de
kinderen al op is voordat zij gaan
overblijven.
Tijdens de overblijf!







Leerlingen die overblijven hebben
respect voor de overblijfkracht.
De kinderen moeten naar haar
luisteren.
Je eet aan tafel en daarna mag je
een spelletje pakken!
Bij meerdere klachten komen de
ouders op school voor een
gesprek.
Als
er
geen
verandering
plaatsvindt kan uw kind helaas
niet meer overblijven.

-

onder stichting MOOI vallen?
Wij nu vallen onder JongLeren?
Vanaf januari onze peuters 24 uur
per week kunnen komen spelen?
26 januari de laatste werkdag is
van Angelique?
Wij haar heel erg gaan missen?
Saloua en Emine de nieuwe juffen
zijn?
Wij daar heel erg blij mee zijn?

U uw kind in kunt
www.jonglerendenhaag.nl

schrijven
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