
 
 
  
 
 
 

 

OBS de Schoener, Daltonschool i.o.                                                          07 december 2018 

het Toetertje 

 

Agenda    20 december 

 24 december 
 

 7 januari 

 Kerstdiner en afsluiting 

 Kerstvakantie voor alle kinderen om 12.00 
uur 

 Weer naar school. 

   

Schoolfruit   Deze week weer heerlijk   
fruit voor de kinderen. 
 

   

Groep 1-2  Afgelopen tijd zijn er een aantal nieuwe leerlingen in groep 1 en 2 bijgekomen. 
In groep 2: Chloey en Esrom. In groep 1: Stefan, Jessy en Abiel. Jaycen is aan het 
wennen en komt na de kerstvakantie “echt” naar groep 1. De groep telt dan 16 
leerlingen.  

   

Digitaal 
platform 
Gynzy 

 Afgelopen woensdag hebben we als team een training gehad over het digitaal 
platform Gynzy. We waren er al heel enthousiast over en na de training hebben 
we besloten dat we het voort gaan zetten. 
Tijdens de ouderavond in september hebben we bij u gepeild of er misschien een 
eigen bijdrage mogelijk was. Hierop werd toen positief gereageerd. 
Er is toen ook overleg met Stichting Obase geweest over de financiering van deze 
stap. Stichting Obase heeft toen de toezegging gedaan dat het in het geheel door 
de Stichting gefinancierd gaat worden.  
Bij deze willen we u danken voor de bereidheid van de financiering, maar deze 
hebben we dus niet nodig. De Chromebook blijven in het bezit van de school. 
We zijn heel blij met de mogelijkheid die Stichting Obase ons op deze manier 
biedt. 

   

Kerstfeest  Sinterklaas is nog maar net op weg naar Spanje en de school is al bezig met het 
volgende feest, Kerst. 
Dit jaar gaan we met de kinderen weer op school eten. Dit vindt plaats op 
donderdag 20 december. De avond willen we ook weer met u als 
ouders/verzorgers afsluiten. 
Houdt u dus de agenda vrij op 20 december. 
Verdere informatie volgt  

   

Ouders  Bij deze willen we alle ouders bedanken die er voor gezocht hebben dat het 
Sinterklaasfeest weer een spetterend gebeuren was.  

http://www.euschoolfruit.nl/

