Nieuwsbrief 12 – 4 maart 2019

OBS Houtwijk
Mari Andriessenstraat 42, 2552 KN Den Haag
W: www.obshoutwijk.nl T: 070 – 218 13 75 E: info@obshoutwijk.nl

Agenda
Nieuwe naam Pinokkio en Dreumeshof
Peuterleerplekken Pinokkio en de Dreumeshof zitten sinds het
begin van dit schooljaar samen in ons gebouw en zijn eigenlijk
één peuterleerplek.
Dat betekende dat we op zoek zijn gegaan naar een nieuwe
naam door een prijsvraag uit te schrijven. Er zijn veel verschillende
namen binnen gekomen, maar er was er maar één die
ontzettend goed paste, simpel is en goed te onthouden:

Peuterleerplek Houtwijk!
De winnaar van de prijsvraag is Mouna Boukhari. Zij heeft van
Stichting Jongleren een mooie cadeaubon ontvangen.
Uiteraard worden de oude naamborden vervangen en komt er
een nieuw naambord.
Het telefoonnummer van Peuterleerplek Pinokkio is al wel
veranderd. Zij zijn te bereiken op: 06 38 28 63 00.

Carnavalsdisco
Vrijdag 8 maart is er voor alle groepen disco
op school, onder schooltijd. Direct na de
vakantie kunnen de leerlingen hun favoriete
disconummers opgeven, zodat er een mooie
afspeellijst gemaakt kan worden.
Studie- en stakingsdag 14 en 15 maart
Zoals u via MijnSchoolinfo al heeft
kunnen vernemen, zijn we op
donderdag 14 en vrijdag 15 maart
gesloten voor de kinderen. Op
donderdag is er een studiedag en
zitten de leerkrachten in de
bankjes. Op vrijdag 15 maart is er
een landelijke onderwijsstaking, waardoor er onvoldoende leerkrachten
zijn om de klassen te draaien.
Voor meer informatie: www.mijnschoolinfo.nl
Schoolfotograaf
U kunt alvast de volgende datum in uw agenda
zetten: dinsdag 26 maart. Dan komt de
schoolfotograaf langs. De foto’s zullen dit jaar door
RDFoto gemaakt worden. Een compleet fotopakket
is er al voor € 12,50. De foto’s zullen op school
verkocht worden. Er kan altijd bijbesteld worden via internet. Meer
informatie volgt tegen die tijd!

Maandag 4 maart
* Eerste schooldag na de vakantie
* Volgende nieuwsbrief komt uit!
* Deze week luizencontrole
Donderdag 7 maart
* 08.30 uur bijeenkomst ouderraad
* Naschoolse cursus judo gr. 1 t/m 4
* Naschoolse cursus breakdance gr. 5
t/m 7
Vrijdag 8 maart
* Carnavalsdisco voor alle groepen
(onder schooltijd). Meer info volgt!
Maandag 11 maart
* Start Kunstweken (project) t/m 18 april
* Leerlingenraad
Donderdag 14 maart
* Studiedag leerkrachten – alle kinderen
zijn vrij!
Vrijdag 15 maart
* Stakingsdag: de school is gesloten!
Maandag 18 maart
* Volgende nieuwsbrief komt uit
* 15.30 uur MR vergadering
Dinsdag 19 maart
* 13:00 uur Overleg overblijf
Woensdag 20 maart
* Dansworkshops Spot On (soepele
kleding aan!)
09.30 uur – groep 7
10.30 uur – groep 8
Donderdag 21 maart
* Naschoolse cursus judo gr. 1 t/m 4
* Naschoolse cursus breakdance gr. 5
t/m 7
Vrijdag 22 maart
* Nationale Pannenkoekendag
(meer informatie volgt)
Extra datum voor de kalender:
Vanwege het uitvallen van de
breakdance les van donderdag 14
maart (studiedag), zal er donderdag 28
maart een extra les zijn! Dit is dan ook de
les dat ouders mogen komen kijken!!

