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Obs Martenaskoalle
K.v.d. Meijstrjitte 30
9045 PZ Bitgummole
058-2531222
martenaskoalle@elanowg.nl

Nieuwsbrief
Verjaardagen:
Januari
10
Geart wordt 6 jaar
22
Zoey wordt 8 jaar
22
Jorrit wordt 10 jaar

Mededelingen:
• Aller eerst willen wij u het beste wensen voor 2019.
• Meester Wybren zal (met uitzondering van aanstaande maandag) vanaf volgende
week weer op school aanwezig zijn.
• Na de Kerstvakantie hebben we twee nieuwe leerlingen bij op school gekregen, Lily
May in groep 4 en Colin in groep 2. We willen jullie van harte welkom heten en
wensen jullie heel veel plezier bij ons op school.
• Het schoolfruit dat op vrijdag uitgedeeld wordt is een proef portie, dit betekend dat het
maar een kleine hoeveelheid is voor iedereen. Wilt u uw kind(eren) nog een extra
stuk fruit mee naar school geven?
• Afgelopen maandag was er weer een luizencontrole, we hebben geen melding gehad
dat er luizen of neten zijn aangetroffen.
Sloffen mee naar school:
Om de klas wat schoner te houden doen we vanaf volgende week de schoenen weer uit. Wij
willen u vragen om uw kind(eren) vanaf groep 3 sloffen mee naar school geven.
Cito LOVS (leerling onderwijs volg systeem) :
Volgende week starten we in groep 2-8 met de Cito LOVS toetsen. Wilt u rekening houden
met eventuele dokters en tandartsbezoeken?!?!? Graag in overleg met de leerkracht.
Schoolfruit:
Het schoolfruit voor aankomende week is nog niet bekend. Wij zullen u via Sociaal Schools
op de hoogte brengen wat het schoolfruit voor volgende week is.
Vervoer gezocht groep 5-6:
Voor donderdag 7 maart is juf JoAnn op zoek naar mensen die willen rijden naar de
bibliotheek in Drongrijp. De tijden zijn nog niet bekend. Kunt u rijden, wilt u dan een mailtje
sturen naar jdijkstra@elanowg.nl
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