Info

voor ouders en verzorgers van onze leerlingen

woensdag 27 februari 2019

\

Beste ouders/verzorgers,
Het wordt een tijd van hard werken maar ook mooie activiteiten: sporten, naar
bibliotheek en theater, naar het Anne Frankhuis, en een presentatie van de
theaterlessen op school.

Belangrijke data
● vrijdag 1 maart
Only friends Aarde
Venus Jupiter
● vrijdag 1 maart
Tropenmuseum
Open les: presentaties theaterlessen
Neptunus en Mars
Op donderdag 7 maart zijn er presentaties van de theaterlessen van Komeet, Zon en
●
woensdag 6 maart
Maan en dinsdag 12 maart van Neptunus en Mars.
kofﬁeochtend
De tijden worden nog bekend gemaakt.
● vrijdag 8 maart
talentenmiddag alle
Landelijke staking basis-, middelbaar en hoger onderwijs vrijdag 15 maart
groepen
Op dit moment is nog niet besloten of onze school die dag ook dicht zal zijn.
● woensdag 12 maart
We zullen dit tijdig laten weten.
Aarde Jupiter en
Venus naar het Anne
Leuke activiteiten op Noordje.nl
Frankhuis
● woensdag 12 maart
Kijk eens naar het afﬁche van Noordje in de hal van Universum.
ouderavond “kriebels
Wie wil naar de Noordje Kunstacademie, of verhalen of gedichten schrijven, leren
in je buik”
manga tekenen of mee op excursie naar het Rijksmuseum?
19.00-20.30 uur
Met een Stadspas zijn sommige activiteiten gratis, of je krijgt een korting.
● 12 maart Stopera Zon
en Maan
Week van de lentekriebels
● vrijdag 15 maart
18 maart start de Week van de lentekriebels.
Only friends
Hierover is een ouderavond op woensdag 12 maart 19.00 tot uiterlijk 20.30 uur, met
Komeet/Mars
inloop vanaf 18.45 uur.
Maan/Zon
Ster/Grote beer
Bezoek aan de Stopera
● dinsdag 26 maart
Op 12 maart gaan Zon en Maan voor een theaterrondleiding naar de Stopera, en op 26
Stopera Komeet
● donderdag 28 maart
maart is Komeet aan de beurt.
Halt Aarde, Venus en
Nieuwe medewerkers
Jupiter
In Jupiter is de stage gestart van juf Saran en in Maan loopt juf Marlenne
● woensdag 3 april
kofﬁeochtend
stage, en in Aarde juf Kyra.
●
donderdag 4 april
Op 1 maart start juf Rosalie in Mars, en juf Wendy in Komeet.
bibliotheekMaan/Ster/
Grote beer
Babynieuws
●
vrijdag 5 april
Op 10 januari is de zoon van juf Josien geboren, hij heet Noah.
Only friends
En op 21 januari is Matthijs, de zoon van juf Ingeborg geboren.
Venus/Mars
Gefeliciteerd!
Jupiter/Aarde
Kofﬁeochtend woensdag 6 maart
De maandelijkse kofﬁeochtend is van 8.45 - 9.45 uur.

De volgende ouderinfo ontvangt u op woensdag 27 maart.
Kijk ook eens op de website: www.sbo-universum.nl

