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2-12-2011

Jelmer Luimstra

26-12-2012

Iedereen van harte gefeliciteerd!!!
wensen jullie een heel fijne dag.

We

Afspraak maken
Het kan zomaar zo zijn dat u graag een afspraak wil maken met mij om welke reden
dan ook. In principe kan dat op dinsdag, woensdag en vrijdag. Mail gerust even naar
mooitaki@cbo-nwf.nl of t.zasburg@cbo-nwf.nl . Ook kunt op deze dagen even
binnenlopen.
Parkeren
Met regelmaat zien wij dat auto’s bij het brengen en halen van kinderen niet veilig
geparkeerd staan. We verzoeken u vriendelijk om rekening te houden met de
kinderen en auto’s te parkeren op de daarvoor bestemde plekken.
Info op tv
Bij de ingang van de school hangt een tv. Van zowel de Martena als van Mooitaki zal
hier informatie op komen te staan m.b.t. schoolse zaken.
Robotica op school
We zien steeds meer op het gebied van ICT, programmeren en robots. Ook wij zijn hier
mee bezig om hier een lijn voor uit te zetten die door de hele school loopt. We
houden u op de hoogte.
Ouderbetrokkenheid
We zijn druk bezig achter de schermen over hoe we ouderbetrokkenheid kunnen
vergroten. Zo is naar voren gekomen dat ouders graag mee willen werken aan
workshops en ateliers. In het nieuwe kalenderjaar gaan we hier mee verder.
Goed om te weten:
- woensdag 11 december, kinderen gaan kerstwensen ophangen in de grote
kerstboom in Bitgummole. Info staat op portaal
- woensdag 18 december kerstviering op school. Info volgt z.s.m.
- Vrijdag 20 december, start kerstvakantie. Kinderen zijn 12:15 uur uit.
- Maandag 6 januari, kinderen vrij i.v.m. studiedag
- Dinsdag 7 januari, nieuwjaaropening voor kinderen en ouders om 13:50 uur. Info
volgt. Houd deze dag/tijd vrij!!
Namens team CBS Mooitaki, een hartelijke groet,
Tim Zasburg – directeur
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Wie zijn er jarig de komende maand.
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