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NIEUWSBRIEF DE TOONLADDER GALECOP
STUDIEDAG OP VRIJDAG 22 FEBRUARI
Op vrijdag 22 februari is er een studiedag. Het hele team is aanwezig. Wij gaan dan met elkaar in gesprek over
uiteenlopende onderwijskundige zaken.
STAKING OP VRIJDAG 15 MAART?
Op dit moment wordt er in Den Haag nog druk onderhandeld tussen de bonden en de politiek. Of de actieweek
en de staking op 15 maart daadwerkelijk door zullen gaan, is nog niet bekend. Wel is zeker dat de leerkrachten
van De Toonladder Galecop opnieuw gebruik zullen maken van hun recht om te gaan staken. Als de staking
doorgaat op 15 maart, is de school dus gesloten. Het is verstandig om hier alvast rekening te houden.
Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. Wij verwachten u in de week van 4 – 8 maart te informeren of
de staking doorgaat.
SCHOOLBREEDPROJECT 11 – 22 MAART
In het nieuwe schooljaar gaan wij Engels geven vanaf groep 1. Om alle kinderen hier alvast kennis mee te laten
maken, wordt het thema van het schoolbreedproject “we speak English”.
Wij openen het project maandagochtend 11 maart om 8:20 uur op het grote schoolplein en sluiten het project af
op vrijdagochtend 22 maart (8:20 – 9:15 uur) af in alle groepen.
Wij hopen dat u tijd kunt vrijmaken om bij de opening en afsluiting aanwezig te zijn.
WE GAAN WEER SNOEIEN OP ZATERDAG 16 MAART
Zaterdag 16 maart hopen wij met een grote groep ouders onze bomen en wilgen te snoeien. Wij beginnen ’s
morgens om 8:30 uur en stoppen om 13:00 uur. Natuurlijk hoeft u niet alle uren aanwezig te zijn. We zijn al heel
blij met een uurtje hulp! Uw zoon of dochter is ook van harte welkom!
Als u komt helpen, mail dan even naar directie.galecop@detoonladder.nl en geef aan welke tijd u aanwezig bent.
Daarnaast vragen wij u een grote snoeischaar en/of zaag mee te nemen.
Als wij met heel veel ouders zijn, zijn we ook eerder klaar!
OPEN HUIS WOENSDAG 20 MAART
Op woensdag 20 maart (in de week van het openbaar onderwijs) houden alle openbare basisscholen in
Nieuwegein en IJsselstein OPEN HUIS. Wij dus ook!
Deze dag hopen wij heel veel nieuwe ouders te verwelkomen, maar onze eigen ouders, opa’s en oma’s zijn
natuurlijk ook van harte welkom.
Wij stellen het zeer op prijs als u de datum van ons OPEN HUIS deelt met ouders, die nog op zoek zijn naar een
basisschool. Alvast bedankt voor de moeite!
Hoe de dag er precies uit komt te zien, hoort u nog van ons! De school is in ieder geval open van 8:30 – 16:00 uur.
HERBESTRATING EN HERINRICHTING SCHOOLPLEIN
De herbestrating van het kleuterplein is bijna afgerond; alleen het kunstgras moet nog onder het speeltoestel
worden gelegd. Gelukkig kunnen de kinderen weer op het kleuterplein spelen.
Op het grote plein is men inmiddels begonnen met de herbestrating. Het voetbalveldje is al bijna klaar!
Aangezien er op het plein ruimte nodig is om te kunnen spelen, vinden er volgende week geen werkzaamheden
plaats op het plein. In de krokusvakantie wordt de herbestrating van het grote plein verder aangepakt en mogelijk
afgerond. Ook de tafeltennistafel wordt dan geplaatst. Het nieuwe speeltoestel komt eind maart of begin april.
Vanaf maandag 18 februari kunnen we weer gebruik maken van de entree bij de groepen 1/2. De ouders kunnen
hun kind dan weer brengen via de entree van de kleuters en om 14:00 uur weer ophalen op het achterplein.
Nieuwsbrief 15 februari 2019

KALENDER FEBRUARI 2019
Vrijdag
15 februari
Vrijdag
22 februari
Maandag
25 februari
KALENDER MAART 2019
Maandag
04 maart
Woensdag
06 maart
Maandag
11 maart
Vrijdag
15 maart
Woensdag

20 maart

Vrijdag
Woensdag
Vrijdag

22 maart
27 maart
29 maart

KALENDER APRIL 2019
Maandag
01 april
Donderdag
04 april
Vrijdag
12 april
Maandag
15 april
Dinsdag
16 april
Woensdag
17 april
Donderdag
Vrijdag

18 april
19 april

KALENDER MEI 2019
Maandag
06 mei

Nieuwsbrief uit
Studiedag team, leerlingen vrij
Begin krokusvakantie

Weer naar school
Hoofdluiscontrole
Start schoolbreedproject
School mogelijk dicht i.v.m. stakingsdag
Nieuwsbrief uit
OPEN HUIS
Schoolvoetbal groepen 6 en 8
Afsluiting schoolbreedproject
Uitwisselingsleerlingen groep 8 naar Duitsland (Ahaus)
Uitwisselingsleerlingen weer terug

Nieuwsbrief uit
Theoretisch verkeersexamen groep 7
Koningsspelen
Nieuwsbrief uit
Eindtoets basisonderwijs groep 8
Eindtoets basisonderwijs groep 8
Praktisch verkeersexamen groep 7
Eindtoets basisonderwijs groep 8
Begin meivakantie, iedereen vrij

Weer naar school
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