Verslag vanuit de stuurgroep, nr. 5
Datum: 8 maart 2018
Beste ouder(s)/verzorger(s) van De Vordering en Het Hoge,
Wij brengen u regelmatig verslag uit over de ontwikkelingen. Dit is het vijfde bulletin dat u
van ons ontvangt. De vorige verslagen staan op de sites van beide scholen.
Verkeersveiligheid
Halverwege maart zal er een verkeerstelling zijn bij Het Hoge, vanuit de gemeente. Daarna
zal er weer overleg plaatsvinden over de verkeerssituatie.
Activiteiten kennismaking leerlingen
22 februari: heeft er een gezamenlijke lunch plaatsgevonden, wat erg gezellig was.
28 maart: De Grote Rekendag. De kinderen gaan de hele dag bezig met rekenactiviteiten,
waarbij de groepen gemixt worden en gaan samenwerken. Dit zal op beide locaties
plaatsvinden. De groepen 1 t/m 6 zijn die dag bij Het Hoge en de groepen 7 t/m 8 zijn die
dag bij De Vordering.
11 april: schoolvoetbal.
26 april: Koningsspelen in combinatie met het bosfeest. Samen sporten, samen bewegen,
samen vieren.
14 mei: groep 7 van Het Hoge gaat gymmen met groep 7/8 van De Vordering (12.30-14.30
uur) en de groepen 1 en 2 gaan samen spelen op het plein.
16 mei: de groepen 5 en 6 van beide scholen gaan samen gymmen (09.15-10.15 uur) en de
groepen 4 van beide scholen gymmen van 10.15 – 11.15 uur.
18 mei: de groepen 3 van beide scholen gaan samen gymmen (11.00-12.00 uur)
1 juni: vindt er een uitwisselingsproject plaats. Die ochtend worden leerlingen gemixt van
parallelgroepen en zullen ze lessen volgen van of een leerkracht van Het Hoge, of een
leerkracht van De Vordering. De groepen 5 t/m 8 volgen ’s middags de lessen op hun eigen
school.
27 juni: gezamenlijke spelochtend voor de leerlingen van groep 1-7. Kinderen nemen
gezelschapsspelletjes mee. De groepen 1 t/m 4 zijn dan bij De Vordering en de groepen 5
t/m 7 bij Het Hoge.
Agenda
20 maart: MR bijeenkomst

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, u kunt altijd terecht bij een van ons.
Met vriendelijke groeten,
Beryl Grob (directeur De Vordering) en Francijna de Kooter (directeur Het Hoge)

