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Agenda
8 februari
11-12 februari
11 februari
12 februari
14 februari
18 t/m 22 februari
25 februari
26 februari
27 februari
28 februari

Rapport 1 mee
Rapportgesprekken
Groepsbespreking Clowns en Acrobaten
Groepsbespreking Orkest en Olifanten
Groepsbespreking Tijgers en Leeuwen
Voorjaarsvakantie
Groepsbespreking Groen en Geel
Groepsbespreking Blauw en Rood
Schoolvolleybaltoernooi
Groepsbespreking Paars en Oranje

Pleinkanjers:
Tijgers:
Leeuwen:
Rood:

Liz
Tom, Kerem
Naigel

Fietsenstalling
Afsluiting van de fietsenstalling.
De fietsenstalling op het schoolplein deed de laatste tijd
regelmatig dienst als “hangplek”. Om die reden is gisteren een
hek geplaatst zodat de fietsenstalling
afgesloten kan worden.
Als de lessen begonnen zijn gaat het
hek op slot.
Ook ’s middags na schooltijd en ’s
nachts wordt de fietsenstalling
afgesloten.

Volleybal
Op woensdagmiddag 27 februari doet er een mix team
mee met schoolvolleybaltoernooi.
Voor de kinderen die zich hebben opgegeven zijn er
trainingen gepland op dinsdag 12 en
dinsdag 26 februari van 14.30 tot
15.30 uur.
De wedstrijden worden gespeeld in
de Beyneshal op het stationsplein in
Haarlem.
Volgende week meer informatie over
de speeltijden e.d.

Griepgolf
Ook op de Trapeze heeft de griep toegeslagen.
Niet alleen veel leerlingen zijn door de
griep geveld, ook een aantal leerkrachten
zijn er niet aan ontkomen.
Dit had tot gevolg dat deze week 3
groepen een dag geen lessen hebben
kunnen volgen, omdat er geen vervanging
mogelijk was.
We hopen dat u begrip heeft voor de
situatie.
We doen ons best om de groepen niet meer dan 1 dag naar
huis te sturen.

Groepsbesprekingen
Volgende week starten we met de groepsbesprekingen.
Maandag 11 februari Clowns en Acrobaten
Dinsdag 12 februari Orkest en Olifanten
Donderdag 14 februari Tijgers en Leeuwen
Na de voorjaarsvakantie zijn de volgende groepen aan de
beurt.
Maandag 25 februari Groen en Geel
Dinsdag 26 februari Blauw en Rood
Donderdag 28 februari Paars en Oranje
De leerlingen van de desbetreffende
groepen zijn op de genoemde datum vrij!

Tevredenheidspeiling
In november is de tevredenheidpeiling gehouden.
Inmiddels zijn de resultaten binnen en zullen eerst met het team
en de MR besproken en geanalyseerd worden.
Binnenkort wordt u hierover verder geïnformeerd.

