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Oudergesprekken groep 2 t/m 8
Staking
Gezinskerk

Bericht van de directie

Afgelopen donderdag hebben we gefeest met alle kinderen van school. Het nieuwe gebouw
werd geopend. De kinderen kregen een nieuw T-shirt, een ijsje en ze mochten op het
springkussen. Na schooltijd werd het gebouw officieel geopend. Wat mooi om te zien dat alle
kinderen bij de opening aanwezig waren. Samen met de wethouder en de burgemeester
mochten de oudste leerling van school, Chris Kops, en de jongste leerling van school, Britt
Dankers, het gebouw openen. Na het officiële gedeelte kon iedereen een kijkje nemen in het
nieuwe gebouw waar wij super trots op zijn.
Op Dongen Nieuws kunt u een aantal foto’s zien van de opening.
Ik vond het een geslaagde middag!
Bedankt voor alle interesse

Marieke Struik, directie

Staken
Het staken op woensdag 6 november aanstaande gaat door. De school is morgen gesloten.

Agnes Topper Weken
Deze week zijn de eerste Agnes Topper weken gestart. Tijdens deze twee weken staat de
volgende gedragsverwachting centraal:
Op basisschool Sint Agnes letten we op onszelf en houden we rekening met elkaar.
Gisterenochtend kregen een aantal kinderen een blinddoek om. De leerling zonder blinddoek
moest degene met blinddoek naar binnen loodsen. Je moest dus op elkaar vertrouwen.
De kinderen verdienen deze week extra veel stickers.
Vraag eens na bij uw zoon/dochter waar dit voor is.

Parro
In de vorige nieuwsbrief is gesproken over Parro. Deze app zal Social Scools vervangen.
Inmiddels draait er met de ouders van groep 7-8 een pilot. We krijgen positieve reacties terug
van hen. Het inloggen is snel en makkelijk geregeld. Je krijgt informatie van de groep zelf met
tekst en foto's. Binnenkort zullen ook de andere groepen een uitnodiging krijgen om Parro te
gebruiken.

Carnaval en Pasen

In de kalender van dit schooljaar stonden nog geen data gepland voor Carnaval en Pasen.
Carnaval wordt dit schooljaar gevierd op donderdag 20 februari. We draaien die dag een
continurooster, waardoor de kinderen vanaf kwart over 2 vrij zijn.
Pasen wordt dit schooljaar gevierd op donderdagmiddag 9 april onder schooltijd.

Snoep

We zijn er erg blij mee dat bijna alle kinderen tijdens het overblijven gezond eten in hun
broodtrommel hebben en geen snoep. Fijn dat iedereen hieraan meewerkt. Ik weet zeker dat
ook de laatste snoepjes voortaan thuis zullen blijven!

Gezinskerk

Het mosterdzaadje’
Ben je klaar voor het verhaal? Vandaag verwonderen we ons over leven in het rijk van God.
Waar lijkt dat op?
Het is als met iemand die het kleinste van alle zaadjes meeneemt naar de akker….

We beginnen op zondag 10 november om 10.00 uur in het parochiecentrum in Dongen,
aan de Hoge Ham 84. Daar eindigen we ook om ongeveer 11.30 uur.
Tot 10 november om 10.00 uur in Dongen!
Werkgroep Gezinskerk

