Nieuwsbrief november/december 2017
Donderdag 16-11 en 23-11
Donderdag 7-12
Ma 25-12 t/m zondag 7-1

schooljaar 2017-2018

Ouderavond
NIO onderzoek groep 8
Wintervakantie

Juf Lucie is op 11 oktober moeder geworden van een prachtig meisje genaamd Fleur.
Uitbetaling overblijfouders
Hierbij willen we de overblijfouders uitnodigen voor een korte bijeenkomst op maandag 13 november om 13.00 uur
in de koffiekamer. We evalueren het overblijven en de uitbetaling vindt plaats van de maanden september en
oktober.
NIO onderzoek groep 8
Op donderdag 7 december wordt de NIO toets afgenomen in groep 8. De leerlingen hebben inmiddels al een brief
hierover mee gehad en een formulier dat door de ouders ingevuld en ondertekend moet worden.
De NIO toets is een toets die de capaciteiten meet op 3 gebieden nl taal, rekenen en algemeen. Deze toets helpt de
school en u als ouders om een passende vervolgschool te gaan kiezen.

Schoolmelk
Op de site www.schoolmelk.nl kunt u uw kind aanmelden voor schoolmelk. U kunt onze school vinden door in de
zoekfunctie ‘islamitische basisschool El Feth’ in te vullen. Het abonnement stopt automatisch wanneer uw kind
vanuit groep 8 van school gaat, wilt u het eerder stopzetten dan kunt u dat ook weer via deze site doen. De
schoolmelk wordt wekelijks op school geleverd door Campina en wordt met de grote pauze uitgedeeld aan de
leerlingen waarvoor een abonnement is afgesloten. Als u een abonnement neemt op deze schoolmelk, dan betaalt u
per pakje 28 cent. We hebben ervoor gekozen om niet op woensdag de melk af te nemen, omdat de onderbouw dan
vrij is. Zit uw kind in de bovenbouw dan moet u dus wel iets te drinken meegeven op de woensdagen.

Ouderavond
Op donderdag 16 en 23 november hebben we weer ouderavond. Voor de eerste ouderavond krijgen de leerlingen
nog geen rapport, maar we vinden het wel belangrijk dat ouders goed op de hoogte van de vorderingen en waar
extra mee geoefend kan worden. Ook bent u dan in de gelegenheid om vragen te stellen aan de leerkracht van uw
kind.
Via onderstaand strookje kunt u uw voorkeur aangeven, we proberen hier rekening mee te houden bij de planning.
U krijgt in het begin van volgende week de uitnodiging via uw zoon/dochter. Lever dit briefje uiterlijk vrijdag 10
november in.
De ouders van _______________________ uit groep ___ komen naar de ouderavond en hebben de voorkeur voor:
Kruis aan welke momenten u het beste uitkomt:
O
Donderdag 16 november tussen 15.45 en 17.15 uur
O
Donderdag 16 november tussen 18.00 en 20.30 uur
O
Donderdag 23 november tussen 15.45 en 17.15 uur
O
Donderdag 23 november tussen 18.00 en 20.30 uur
O
Wij zouden ook graag een gesprek willen hebben met meneer Abdelwahied
Handtekening ouders:
__________________________

