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GEEN schoolzwemmen
studiemiddag EN schooldammen

Welkom
Een woord van welkom voor Jasmijn Veerhoek. Jasmijn is de eerste nieuwe leerling in
2019 bij ons op school. We wensen haar een fijne en leerzame tijd bij ons op de
Kohnstammschool. We hopen dat Jasmijn zich spoedig thuis zal voelen.
Het ga jullie goed!
Op de eerste schooldag in 2019 misten we een paar bekende gezichten. Andrea Bogert
is gestart op De Tweern. Sam Cornelisse en Bregje Nonnekens zijn verhuisd naar Walcheren. Wij
wensen hen allen een goede voortzetting van hun schoolloopbaan.
Een nieuw jaar
Weer een nieuw jaar begonnen. We zijn begonnen met een
nieuwjaarswens voor alle leerlingen en ouders.
We zijn 2019 goed begonnen: geen vuurwerk of schade op of rond de
school: leerlingen, ouders en politie bedankt! We zullen ons best doen om
er een fantastisch en leerzaam jaar van te maken, waarin we ons kunnen
ontwikkelen naar onze mogelijkheden. Als we dit met elkaar en in goede
gezondheid mogen doen, zijn we al een heel eind op weg.
Nieuwe juffen
Juf Ellen is dinsdag 8 januari begonnen in groep 5/6. Zij vervangt juf Joke. Juf Christy, die juf Joke
vorig jaar verving, verwachtte een oproep voor een operatie. Juf Marga Sinke is op woensdag 9
januari begonnen. Zij vervangt juf Marga Jobse in groep 1/2. Juf Marga Jobse heeft besloten per 1
januari te stoppen met haar werk op de Kohnstammschool. De naam van de juf verandert niet, maar
het gezicht is wel anders. We wensen juf Ellen en juf Marga een fijne en leerzame tijd
bij ons op school.
Studiemiddagen
Op woensdag 16 januari zijn de leerlingen van groep 1 en 2 vrij vanwege een
studiemiddag. Deze middag staat op de schoolkalender. De studiemiddag van 23
januari staat NIET op de schoolkalender, maar is in eerdere nieuwsbrieven (10 oktober
en 1 november) al aangekondigd. De leerlingen zijn op 23 januari om 12.00 u. vrij.
Ouderbijdrage
Op dit moment heeft de helft van de ouders de ouderbijdrage/schoolreis- of schoolkamp
kosten betaald. Als u wilt terugzoeken of u betaald heeft, hoeft u niet verder terug te
kijken dan 1 november. Toen ontving u de brief waarin om een vrijwillige bijdrage werd
gevraagd. Voor schoolreis en schoolkamp is de bijdrage niet vrijwillig: de gemaakte kosten dienen we
als school ook te betalen. Voor de ouders die nog niet betaald hebben nogmaals de brief met de
gevraagde bijdrage en het juiste rekeningnummer.

