Jaargang 35 nummer 10

4 november 2016

Roerdompplein 19, 2025 CS Haarlem* tel 023-5370413; fax 023-5492405; e-mail: directeur@kon-emmaschool.nl
10-MINUTENGESPREKKEN
Op maandag 14 en dinsdag 15 november zijn de 10-minutengesprekken voor de groepen 1 tot en met
7. Vanaf 4 november, 16.00 uur kunt u zich via Digiduif inschrijven voor de 10-minuten-gesprekken.
De inschrijfperiode loopt tot en met 10 november. Wanneer u zich inschrijft voor een gesprek vinden
we het fijn als u wilt aangeven welke onderwerpen u graag zou bespreken.
U kunt dan denken aan de volgende vragen:
~ Wat vindt uw kind leuk of fijn op school?
~ Wat vindt uw kind nog moeilijk op school?
~ Waar heeft uw kind hulp en/of ondersteuning bij nodig?
~ Waar wilt u het vooral over hebben?
Houdt u er rekening mee, wanneer u voor meerdere kinderen een tijd reserveert, om de gesprekken
niet direct aan te laten sluiten. Het is verstandig in ieder geval tien minuten tussen de gesprekken vrij
te houden, zodat u de tijd heeft om van het ene lokaal naar het andere lokaal te lopen.
Op vrijdag 11 november krijgen de leerlingen van groep 3 tot en met 8 hun eerste rapport van dit
schooljaar mee naar huis.
De ouders van groep 8 hebben al eerder een uitnodiging ontvangen voor de voorlopige
adviesgesprekken.
De voorlopige adviesgesprekken zijn op maandag 7 en dinsdag 8 november.
HULPVRAAG ACTIVITEITENCOMMISSIE
De stoomboot is alweer onderweg, en daarmee beginnen ook de voorbereidingen van de
Sintactiviteiten op school. De decembermaand is een gezellige tijd waarin we de school passend
willen versieren.
Zonder hulpouders lukt het ons niet om de school leuk aan te kleden. We zoeken voor het versieren
van de school in de Sinterklaasperiode nog hulp op de volgende dagen:
Maandag 14 november 1930u; voor het versieren van de school
Dinsdag 06 december 1230u; om de versiering op te ruimen
We kunnen alle hulp heel goed gebruiken. Aanmelden kan via ackoninginemmaschool@gmail.com

Het team van de Emmaschool wenst iedereen een heel fijn weekend!
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