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Scholing team, leerlingen ‘s middags vrij: 

In verband met een scholing over KIVA voor het team van de Oanset zijn alle leerlingen 

dinsdag 10 april vrij om 11.45 uur.  

 

Inleveren opgavebriefjes HVO/GVO: 

De leerlingen van groep 4,5,6 en 7 hebben afgelopen week een briefje mee naar huis 

gekregen over de keuze HVO of GVO voor volgend schooljaar. Het is belangrijk dat wij 

alle briefjes weer terug krijgen op school, zodat wij kunnen inventariseren wie welke 

keus gemaakt heeft. Dit moeten wij doorgeven. Naar aanleiding daarvan worden er 

gastdocenten toegekend aan de school. Wilt u het briefje uiterlijk 29 maart weer 

inleveren op school? Mocht het briefje niet thuis aangekomen zijn, kunt u het vinden in 

de bijlage. Voor meer informatie over de inhoud van de lessen kijk op 

https://gvoenhvo.nl/ 

 

Sociaal Schools: 

Er zijn al veel ouders/verzorgers die zich aangemeld hebben voor Sociaal Schools. We 

stellen het op prijs dat in ieder geval 1 lid van het gezin zich aanmeld, zodat we 100% 

dekking hebben. Dit omdat we alle communicatie via Sociaal Schools gaan doen.  

Dit betekent dat er geen briefjes meer mee naar huis gaan en er geen mails meer 

gestuurd gaan worden in de toekomst. 

 

Groep 5 -8  Sok mee!! 

Op donderdagmiddag 29 maart gaan wij op school knutselen voor Pasen. 

De groepen 5 t/m 8 gaan iets maken van een sok. 

Wilt u uw kind(eren) daarom een sok mee naar school geven! 

Alvast bedankt. 

Juf Ellis en Juf Miriam 

 

Juf Elly afwezig: 

Wegens privé omstandigheden is juf Elly afwezig, juf Anneke zal haar vervangen. 

 

Ontruiming: 

Vanmorgen hebben we weer een geslaagde ontruiming gehad. 

 

Oproep doppen sparen voor juf Janny: 

Wilt u doppen sparen voor juf Janny? Zij wil hier met de kinderen mee gaan knutselen.  
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