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Nieuwsbrief Basisschool de Welp - februari 2018

Belangrijke data
Datum Activiteit
23 februari Studiedag team: kinderen VRIJ!
26 februari t/m 2 maart Voorjaarsvakantie!
7 maart Schoonmaakavond
14 maart Open dag nieuwe ouders
29 maart Paasviering
30 maart Goede Vrijdag: vrij!
2 april Tweede Paasdag: vrij!
11 april Wel(p)komdag
16 april Schoolfotograaf
17 t/m 19 april Eindcito groep 8
20 april Koningsspelen

Studiedag 23-2
Morgen, op vrijdag 23 februari hebben wij als team een studiedag. Denkt u eraan dat alle
kinderen deze dag vrij zijn?!

Welkom welpen
De afgelopen maand hebben we weer nieuwe welpen ontmoet! Mick is al aan het wennen,
net als Teun, in groep 1 bij juf Jeannette en juf Marlein. Ook Jowell is al even wezen kijken.
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Jongens, we wensen jullie heel veel plezier bij ons op school. 

Open dag
Op woensdag 14 maart is onze open dag voor ouders die nieuwsgierig zijn en willen weten
of onze school past bij hun kind(eren). Kent u iemand met kinderen onder de 4 jaar,
attendeer ze dan op onze open dag.

Schoonmaakavond
Zoals u wellicht al in onze vorige nieuwsbrief heeft gelezen, is op woensdag 7 maart is
onze jaarlijkse schoonmaakavond van ca. 19.00 tot 21.30 uur. Voorgaande jaren hebben we
ook een dergelijke avond georganiseerd en dat was erg nuttig maar bovenal ook gezellig! De
bedoeling van deze avond is om samen met u als ouders / verzorgers, de handen uit de
mouwen te steken om onze school schoon te maken. Onze kinderen verdienen een schone,
frisse school en een extra schoonmaakavond is daarvoor geen overbodige luxe.  
Dit jaar gaat het even anders dan voorgaande jaren. Door werkdruk bij collega's hebben we
besloten dat niet het hele team op de schoonmaakavond aanwezig zal zijn. Juf Michèle is er
uiteraard met een klein aantal teamleden.  
Wilt u meehelpen op deze avond? Geef u dan op bij de klassenouder of leerkracht van uw
kind. Neemt u ook een emmer, vaatdoek en theedoek mee? Dan kunnen we allemaal aan de
slag. Elke leerkracht zorgt voor een lijst met werkzaamheden zodat iedereen iets te doen
heeft. Uiteraard zorgen wij voor koffie, thee, een drankje en hapje. We hopen op een
gezellige avond! 
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Fijne voorjaarsvakantie
We wensen iedereen een hele fijne voorjaarsvakantie! We hopen op zon en ijs zodat we
lekker kunnen schaatsen. Voor de mensen die op vakantie gaan: goede reis en veel plezier.
Voor de mensen die thuis blijven: geniet ervan. We zien iedereen graag weer terug op
maandag 5 maart! Tot dan! 

Namens het team van de Welp 
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