NIEUWSBRIEF
CBS BOTERDORP

vrijdag 7 juni 2019

UITSLAG MR-VERKIEZINGEN
Onlangs heeft u een brief ontvangen waarin u kennis heeft kunnen maken met de
beide kandidaten. Tevens kon u op de strook die daaraan vast zat uw stem
uitbrengen.
Wij willen u in eerste instantie hartelijk danken voor het uitbrengen van uw stem.
Daarnaast willen wij beide kandidaten ontzettend hartelijk danken voor hun
kandidaatstelling. Het is fijn om te merken dat wij ouders hebben die het leuk vinden
om met ons mee te denken.
Inmiddels zijn de stemmen geteld en kunnen wij u mededelen dat Lisette de Vrij per
aankomend schooljaar ouderlid wordt onze medezeggenschapsraad. Welkom
Lisette, we kijken uit naar een fijne samenwerking!
Daarnaast willen wij Olaf van der Steen enorm bedanken voor de jaren als MR-lid.
Olaf, bedankt voor al je inzet voor onze school. Je hebt ons hiermee bijzonder fijn
geholpen en de samenwerking met jou was altijd prettig.
Bedankt, Olaf!

REMINDER – STUDIEDAG 11 JUNI, DUS VRIJ!
Jongens en meiden, zeg het nog even extra goed tegen je vader of je moeder:
DINSDAG zijn jullie óók vrij van school! De meesters en juffen hebben die dag een
studiedag, dus jullie hebben een extra lang Pinksterweekend!
Geniet ervan!

WAT DATA OP EEN RIJ VOOR U…
CBS Boterdorp

maandag 10 juni
dinsdag 11 juni
2661 AP Bergschenhoek
donderdag 13 juni
010-5214555
vrijdag 14 juni
De Zilverspar 14

www.cbsboterdorp.nl

info@cbsboterdorp.nl

-

Tweede Pinksterdag
studiedag team (alle leerlingen vrij)
schoonmaakavond
personeelsuitje Spectrum (groep 2/3 t/m 8 om 13.30 uur
uit) (groep 1/2 als normaal uit m 12.00 uur)

vrijdag 21 juni
25 t/m 28 juni
woensdag 26 juni
woensdag 3 juli
vrijdag 5 juli
woensdag 10 juli
dinsdag 16 juli vrijdag 19 juli

Open Podium (voor de groepen 4/5 t/m 8)
avond-4-daagse
afsluiting IPC (alle groepen)
juffendag
rapporten mee (groep 2 t/m 8)
oudergesprekken
afscheidsavond groep 8
laatste schooldag (alle leerlingen 12.00 uur uit)

