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Studiedag; leerlingen vrij

Beste ouder(s)/verzorger(s) van alle leerlingen,

Verjaardagen...

De start van dit schooljaar ging zoals u weet gepaard
met het verdriet om het verlies van één van onze leerlingen. Dit maakte het een bijzondere start van het
jaar. Fijn om de betrokkenheid van u te zien en te merken. Mocht u nog een kaart achter willen laten voor
de familie, loop dan gerust even naar binnen.

Deze maand zijn de volgende
leerlingen jarig:

De maand januari staat zoals altijd in het teken van de
Cito toetsen. We zullen ook nu weer de toetsen verdelen over de dagen zodat het te doen blijft voor de
leerlingen. Op vrijdag 4 februari staat er een margedag gepland en zijn alle leerlingen vrij. De leerkrachten zullen deze dag alle resultaten verwerken in het
rapport. U wordt in februari geïnformeerd over de resultaten.
Voor nu wens ik u een goede januari maand. Kijk naar
dat wat er wel kan en wat u hebt.

Hartelijke groet, Conny Wencker

Alvast
Gefeliciteerd
allemaal!

Outdoor training in Hattem
Start het nieuwe jaar sportief voor maar €4,- per training!
Deze outdoor training kan gezien worden als een hippe bootcamp training. Je sport lekker buiten alleen
en/of in een groep, waarbij je in je eigen tempo en intensiteit mee kunt doen. Geen verbeten gezichten.
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en foto’s www.outdoortraininghattem.jouwweb.nl.
Hopelijk zie ik je snel tijdens een training!
Het gaat om een rustige, slimme en introverte jongen van 7 jaar die houdt van buiten spelen, gamen en
Metlezen.
sportieve
groet,
Zijn zus
van 10 jaar is extrovert, enthousiast, fantasierijk, creatief en houdt van toneel en dans. Ze heeft
Cynthia
Huiskes
moeite met sociale contacten en om sociale situaties goed aan te voelen. Ze heeft graag regie, dus kan
soms dominant overkomen.
Work hard no excuses!

Trias zoekt deeltijd (pleeg)gezin in Hattem

Vanwege persoonlijke problematiek bij beide ouders, is het nodig om de kinderen een paar dagen in de
week elders te laten verblijven, zodat ze tot rust kunnen komen en een fijne plek ervaren, naast thuis,
waar ze zichzelf mogen zijn en zich mogen ontwikkelen. Daarnaast geeft het ouders rust, zodat zij kunnen
opladen en er daarna hopelijk meer rust en stabiliteit in huis is. Beide kinderen zijn gebaat bij rust, duidelijkheid en structuur.
Het gezin hoeft nog geen gescreend pleeggezin te zijn. Indien dit niet het geval is, zal er alsnog een
uitgebreide screening plaatsvinden volgens de landelijke richtlijnen en een training volgen, alvorens
er geplaatst kan worden.
Ben je geïnteresseerd? Laat dit weten en mail in het kort je situatie naar:
e.koerhuis@triasjeugdhulp.nl

Elk kind een thuis | www.triasjeugdhulp.nl

Het grote muzieklab
Op woensdagmiddag 2 februari start
Muziekvereniging Ontwaakt op De
Vlonder met Het Grote Muzieklab.
Tijdens zes gratis groepslessen gaan
kinderen onder professionele begeleiding kennismaken met muziek en
ontdekken of zij muziek maken leuk
vinden. De lessen zijn van 13.00 uur tot
14.00 uur.
Opgeven kan via www.muziek-lab.nl
Klik op onderstaande link voor een
eerste indruk:
https://www.youtube.com/watch?v=kFn
Y392Kml0

Schoolplein
Het streven is dat er eind januari gestart gaat worden met de werkzaamheden voor het nieuwe schoolplein.

Kerstcadeau groep1/2
Ondertussen zijn de kleuters alvast begonnen met
het afgraven van de zandbak. Wij hebben prachtige graafmachines gekregen, wij zijn er heel blij
mee!! Heel veel dank aan de Kerstman

