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HIEPERDEPIEP
In de periode tot en met 22 februari vieren de
volgende leerlingen hun verjaardag:
Lynn Santegoeds uit groep 7-8
op 12 februari.
Quinn Kivits uit groep 5
op 14 februari.
We feliciteren de jarigen van harte!
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SCHOOLVIERING
Bij de schoolviering van vrijdag 15 februari a.s. mogen de ouders van de kinderen
van groep 4 en groep 7-8 komen kijken.
De schoolviering begint om 11.45 uur en duurt ongeveer een half uur.

ZWEMDIPLOMA’S
Met trots noemen we in deze Nieuwsbrief een aantal zwemkanjer:
Julia Neervens uit groep 5, Saar van Oijen uit groep 3 en
Lotte Slegers uit groep 2 hebben hun zwemdiploma A gehaald.
Van harte gefeliciteerd, dames!

JEUGDDISCO MIERLO HOUT “CARNAVAL “
Hallo jongens en meisjes.
Op vrijdag 15 Februari as is het eindelijk weer zover. Het
is weer jeugddisco en niet zo maar eentje. Deze keer
hebben we als thema “CARNAVAL” en mede door onze
huis Dj`s van VLS Pro en hoog bezoek van Jeugdprins
Vince en zijn gevolg van de Klén Houtse Kluppelkes wordt
het weer een knotsgekke avond.
Dus kom allemaal zo mooi mogelijk verkleed en wie weet heb jij wel prijs als mooist
verklede jongen of meisje.
De entree bedraagt € 1,- en de consumpties bedragen € 0,50. Aanvang 19:00 uur en
einde 21:30 uur. Locatie Obs t Hout
Let op !!! confetti en spuitbussen zijn niet toegestaan en zullen in beslag genomen
worden.
Namens de organisatie
Rene Baggermans
Tel : 06-18212294
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OPEN DAG VO-SCHOLEN IN HELMOND
Op zondag 10 februari zetten alle VO-scholen in Helmond
hun deuren wijd open voor leerlingen van groep 8 en hun
ouders. Toch kan het bezoeken van zo’n Open Dag ook
interessant zijn voor leerlingen uit groep 7. De ervaring
leert dat je op een dag twee, maximaal drie scholen kunt
bezoeken. Wil jij je vast oriënteren en zit je in groep 7?
Bezoek dan ook de Open Dag van het VO. Scholen buiten
Helmond organiseren vaak op een ander moment hun open
dagen, kijk even op de website wanneer dat precies is.
EERSTE RAPPORT
Op maandag 11 februari krijgen alle leerlingen van groep 1 t/m 8 hun rapport mee
naar huis. In de weken van 18 en 25 februari vinden de rapportgesprekken plaats.
U ontvangt hiervoor een uitnodiging, middels datumprikker, van de groepsleerkracht.

