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Beste ouders, 

 

De eerste Flessenpost van 2018 is een 

feit. Na de kerstvakantie begon een 

drukke perdiode voor de kinderen (en de 

leerkrachten). Het project ging van 

start, er was een circusmiddag en er was  

een leuk schaatsuitje voor de kinderen 

van groep 5 t/m 8. Verder stonden de 

Cito’s op het programma. Nog een paar 

weken te gaan en het is alweer 

voorjaarsvakantie. Voor groep 8 is de 

periode tot aan de voorjaarsvakantie 

een belangrijke periode. Deze kinderen 

moeten zich gaan oriënteren op een 

nieuwe school en de adviezen voortgezet 

onderwijs komen er aan, spannend! 

 

Met vriendelijke groet, 

Harmen Stans 

Waarnemend directeur 

 

Agenda komende periode:  

 

 

Do 01/02 Toneelvoorstelling groep 4 

Afsluiting van het project 

Vrij 02/02 Studiedag, kinderen vrij! 

Wo 14/02 of 

21/02 

Basketbaltoernooi groep 8 

(bij voldoende aanmelding) 

Vrij 16/02 Rapporten mee 

Do 22/02 Rapportgesprekken en 

eindadvies groep 8 

Vrij 23/02 Vrije dag 

24/02 - 04/03  Voorjaarsvakantie 

Ma 19/03 Studiedag, kinderen vrij! 

Wo 21/03 Grote Rekendag 

Vrij 23/03 Toneelvoorstelling groep 3 

Wo 28/03  Paasviering 

Do 29/03 Studiedag, kinderen vrij! 

Vrij 30/03 Goede vrijdag, vrije dag! 

 

Project: 

Aanstaande donderdag sluiten wij het 

project over geschiedenis af met een 

"tentoonstelling" in de klassen. U bent 

van harte uitgenodigd om te komen kij-

ken. U kunt dan meteen onze prachtig 

verbouwde school zien. De tentoonstel-

ling duurt van 15.15 tot 16.15 uur. We 

zien u graag dan! 

 

Circusmiddag en schaatsuitje: 

We hebben twee ontzettend geslaagde 

activiteiten achter de rug. Op 12 januari 

was de circusmiddag die werd georgani-

seerd door leerlingen van het IJsselcol-

lege. Afgelopen vrijdag zijn we met de 

kinderen van groep 5 t/m 8 gaan schaat-

sen in Rotterdam. De ouderraad had dat 

uitje voor de kinderen geregeld. Daar 

waren we blij mee! 
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Rapporten: 

Binnenkort krijgen de kinderen van 

groep 2 t/m 8 weer hun rapport mee. U 

kunt dan zien hoe het er voor staat met 

de vorderingen van uw kind. De rappor-

ten gaan mee op vrijdag 16 februari. De 

week erna zijn de rapportgesprekken. In 

ieder geval is donderdag 22 februari 

hiervoor gereserveerd. U ontvangt daar 

binnenkort bericht over van de leer-

kracht.  

 

Café Gezien: 

Graag attenderen wij je op de “Café GE-

ZIeN Capelle bijeenkomst” van 13 fe-

bruari aanstaande. Het thema is: Sport, 

vrije tijd en dagbesteding. 

Café GEZIeN Capelle is er voor (groot) 

ouders van kinderen die beperkt worden 

door bijvoorbeeld Autisme, Dyslexie, 

Dyscalculie, AD(H)D etc. 

 

Wanneer je kind niet aan het reguliere 

aanbod kan deelnemen biedt onze 

informatiemarkt de gelegenheid om te 

ontdekken welke alternatieven  

Capelle allemaal heeft op het gebied van 

sport, vrije tijd & dagbesteding.  

Daarnaast zijn we ook benieuwd welke 

behoeften er nog meer zijn. 

Natuurlijk is er ook weer de gelegenheid 

om elkaar informeel te 

ontmoeten. 

 

Gratis kaarten zijn te bestellen 

via: https://www.eventbrite.nl/e/tic-

kets-cafe-gezien-capelle-13-februari-

2018-sport-vrije-tijd-dagbesteding-

41516388636 

 

Wist je trouwens al dat we ook op Face-

book zijn te vinden: https://www.face-

book.com/cafegeziencapelle/ 

 

Hartelijke groet en graag tot 13 febru-

ari aanstaande. 

 

Team Café GEZIeN Capelle 
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