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Vrijdag 21 december 2018

Jarigen!
Wie zijn er aankomende 4 weken jarig?
22 december Twan
Groep 1-2C
28 december Elise
Groep 8A
28 december Julia
Groep 6A
01 januari
Pip
Groep 1-2A
02 januari
Noor
Groep 3
03 januari
Nina
Groep 4
07 januari
Robin
Groep 7A
09 januari
Miral
Groep 4
09 januari
Rens
Groep 6B
10 januari
Milan
Groep 1-2C
11 januari
Fiene
Groep 6B
11 januari
Fiene
Groep 6B
13 januari
Steijn
Groep 7A
14 januari
Jop
Groep 7A
14 januari
Julian
Groep 5A
14 januari
Matthijs
Groep 3
16 januari
Niels
Groep 4
Iedereen van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag toegewenst!

Personeel
Helaas is juf Wil nog niet hersteld, hierdoor zal na de kerstvakantie meester Boudewijn nog
invallen in groep 5B.

Social Schools
Van de week heeft u van de school via Social Schools een bericht ontvangen om uw account
voor Social Schools te activeren.
Direct daarop hebben meer dan 50% van de ouders gereageerd en Social Schools geactiveerd.
Een geweldig resultaat! Waar we ook zeer blij mee zijn. Maar we willen graag alle ouders
bereiken en omdat leerkrachten na de kerstvakantie via Social Schools gaan communiceren is
het belangrijk dat u de komende periode, mocht het nog niet gebeurt zijn, u het account gaat
activeren.
Als uw account geactiveerd is, bent u in staat om de app van Social Schools te gebruiken of
op de site van Social Schools (3.0) in te loggen en daar uw informatie van de school te lezen.
Op maandag 28 januari 2019 van 19.30uur tot 21.00 uur zullen we nog een algemene
informatie-avond beleggen om u het een en ander uit te laten leggen door een medewerker van
Social Schools. Als u op dit moment al meer informatie wenst, kunt u kijken op de website van
Social Schools: www.socialschools.nl.
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Kerstactie
De kerstactie dit jaar was voor de stichting “het vergeten kind”. Met elkaar
hebben de kinderen een prachtig bedrag opgehaald. Tijdens de
kerstviering in de kerk is de tussenstand medegedeeld, een bedrag van
€832,65. Iedereen hartelijk dank voor de inzet.

Kerst
Het gehele team wil graag alle ouders bedanken die hebben meegeholpen met de kerstviering
op De Howiblo. Dank voor het versieren van de school, de hulp bij de kerstviering in de kerk,
het maken van het lekkere eten en het weer opruimen van de kerk en de school. Zonder jullie
hulp kunnen we er niet de kerstviering van maken zoals we het nu met elkaar doen. Bedankt!

Nieuws vanuit de MR
Op 22 november heeft de MR een vergadering gehad. Klik hier om de notulen te kunnen lezen.
De volgende vergadering is op 22 januari 2019.

Nieuws van de week
De eerstvolgende nieuws van de week zal op vrijdag 18 januari verschijnen.

Schoolagenda
Woensdag 9 januari: raamschilderen thema Winter
Donderdag 10 januari: koken groep 4

In de bijlage treft u informatie over
•
•
•
•
•

Uitnodiging curlingcompetitie 2018 kinderen
Uitnodiging info-avond meer en hoogbegaafdheid BliksemBrains
Uitnodiging gezinsviering Kerst 2018
Uitnodiging Kinderwoorddienst Kindje Wiegen 26 december 2018
Uitnodiging Kinderwoordienst Drie Koningen 6 januari 2018

Namens het gehele team wensen we alle leerlingen, ouders, grootouders en alle andere
betrokkenen bij de school, fijne feestdagen en een heel gezond 2019,
Team Howiblo
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