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Datum
t/m11-02
14-02
15-02
19-02
19-02
20-02
22-02

Groep
ouders
ouders
8A
ouders
ouders
1 t/m 8
1 t/m 8

Activiteit
intekenen 10-min. gesprek
ouder-leerkrachtgesprekken
naar Escher in Het Paleis
8.30 inloopspreekuur SKT
ouder-leerkrachtgesprekken
maandviering
de gehele school is vrij.

Nieuwe leerlingen
In de afgelopen periode is Dean Snoek nieuw op
school gekomen in groep 1A. Van harte welkom en
een fijne tijd toegewenst op De Blinkerd.
Afwezig
Maandag 11 februari en woensdag 20 februari is
Evert van den Bos afwezig.
Studiedag op 22 februari. De gehele school is vrij
Vrijdag 22 februari is er een studiedag voor de
leerkrachten. De Kanjertraining staat dan centraal.
De kinderen zijn deze dag vrij.
Geboren
Gabriel Ishaak uit groep 5 heeft op 26 januari een
broertje gekregen. Zijn naam is Allesandro
Amadeus.
Op 1 februari hebben Dilet uit groep 3A en Sedona
Gidey Tecle uit groep 2A een broertje gekregen.
Zijn naam is Naod. We wensen beide families heel
veel geluk met hun zoon en broertje.
Intekenen 10-minutengesprekken
Inschrijven voor de 10-minutengesprekken van
groep 1 t/m 7 kan nog tot maandag 11 februari
18.00 uur in Social Schools. U heeft hiervoor een
uitnodiging van Social Schools gekregen. Het is de

bedoeling dat de ouders van alle kinderen van
groep 1 t/m 7 intekenen.
Ouder-leerkrachtgesprekken (10-minutengesprek)
De ouder-leerkrachtgesprekken (10-minutengesprekken) vinden plaats op donderdag 14
februari en dinsdag 19 februari. Intekenen kan via
Social Schools.
Donderdag 14 februari gymjuf afwezig
Donderdag 14 februari is de gymjuf afwezig. De
gymlessen in de Wielepet gaan dan niet door. We
zullen op school voor vervangende activiteiten
zorgen.
Groep 3A begint deze dag dus gewoon op
school.
Excursies en uitstapjes
Vrijdag 15 februari gaat groep 8A naar de
museumles “Escher in Het Paleis”. Het busvervoer
is geregeld. De bus vertrekt om 8.30 uur, dus
belangrijk dat je op tijd bent.
Inloopspreekuur Sociaal Kernteam Westland
Dinsdag 19 februari is er van 8.30 uur tot 9.30 uur
weer een inloopspreekuur van het Sociaal
Kernteam Westland in de spreekkamer grenzend
aan de centrale hal.
Vanaf week 8 (18 februari) zullen de
inloopspreekuren van Sociaal Kernteam Westland
worden verplaatst van woensdag naar dinsdag
tussen 8:30 en 9:30 uur.
Mocht u meer informatie willen of Sociaal Kernteam
Westland iets voor u kan betekenen, dan kunt u bij
Lisette Zwinkels binnenlopen voor vragen, advies of
eventueel toeleiding naar het Sociaal Kernteam.

Neem ook gerust een kijkje op de website
https://www.sktwestland.nl/
Op de volgende data is Lisette aanwezig op
De Blinkerd en zit in de kamer van de logopediste:
Februari 2019
19 februari

Maart 2019
5 maart
19 maart

April 2019
2 april
16 april

Mei 2019
14 mei
28 mei

Juni 2019
11 juni
25 juni

Juli 2019
9 juli

Inloggegevens oefensoftware
Kinderen kunnen veel oefensoftware die op school
gebruikt wordt ook thuis gebruiken. Dit kan via de
elektronische leeromgeving MOO 2.0., die via
internet te benaderen is. De kinderen kennen hun
eigen inloggegevens.
Maandviering
Woensdag 20 februari is de eerstvolgende
maandviering, die wordt voorbereid door de
groepen 4 en 7. De ouders van groep 4 ontvangen
een aparte uitnodiging om bij deze maandviering
aanwezig te zijn.
Dit waren de mededelingen voor deze week.
Mede namens de collega’s wens ik u een heel goed
weekend.
Met vriendelijke groet,
Evert van den Bos

