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Beste ouders,
In deze nieuwsbrief treft u in de bijlage de handleiding Digiduif voor het inschrijven
voor de rapport avond op 21 november. Vanaf 13 november kunt u inschrijven voor de
oudergesprekken via Digiduif zoals de voorgaande keer. We zien alle ouders graag in
de week van 20 november voor een gesprek over de voortgang van uw kind op
school.
Chris de Ruijter
Directeur

Louise Kortman-De Wit
Adjunct directeur

Bericht van Louise Kortman: Hierbij bericht ik u persoonlijk dat ik per 1 januari De
Walvis zal verlaten omdat ik elders op een andere school de benoeming van directeur
heb aanvaard. Natuurlijk kijk ik uit naar de nieuwe uitdaging, tegelijk zal ik De Walvis
zeker gaan missen. In de volgende nieuwsbrief ontvangt u meer informatie over de
vervanging en mijn afscheid. Op moment van schrijven gaat de vacature uit en zullen
we u op de hoogte houden van de uitkomst. De leerlingen zal ik persoonlijk op de
hoogte stellen.
Louise Kortman, adjunct directeur.
Kalender
13 november Start inschrijven rapportgesprekken
15 november Groep 5b vrij
15 november Atelier groep ¾, onder voorbehoud bij voldoende inschrijving van ouders
17 november Klassen en gangen versieren Sinterklaas
18 november Aankomst Sinterklaas
21 november Rapportavond, inschrijven via Digiduif
22 november Atelier 5/6, onder voorbehoud bij voldoende inschrijving van ouders
22 november Groep 7a vrij
24 november Nieuwsbrief 6.
27 november schoen zetten
29 november gr 7b vrij
29 november Atelier kleuters.
1 december open podium
Open Podium 01-12-17
Ouders kijken
01-dec

groep 1

8.45-9.30

6b en 5a

01-dec

groep 2

10.45-11.30

7b en 4a

01-dec

groep 3

13.00-14.00

6a en 4b

01-dec

groep 4

14.00-15.00

5b en 4c
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Sinterklaas
Helpt u mee met het versieren van de school? Vele handen maken licht werk! We zien u graag op 17 november
om 15 uur.
Schoolfruit
Onze school is ingeloot om mee te doen met de pilot schoolfruit. In de week van 13 november 2017 zullen de
eerste schoolfruitleveringen plaats gaan vinden. Alle schoolfruitleveringen van Vitamine & Zo, Fruitbedrijf Halm
en We Love Fruit zullen geleverd worden door Vitamine & Zo.
Zing es project, muzieklessen.
Heuglijk feit om te vermelden is dat de Walvis ook dit jaar weer muziekles krijgt van de muziekschool Kees
Sijbrandij. De muzieklessen vinden plaats op school. De lessen worden gegeven door meester Kees Sijbrandij.
De eindpresentatie zal plaats vinden in het Ludens theater. Vorig schooljaar hebben enkele groepen al ervaren
hoe leuk muziek kan zijn, dit schooljaar mogen de groepen 3,5 en 7 deelnemen. In de volgende nieuwsbrief volgt
de indeling van de groepen per uitvoering.
Muzieklessen groepen: 3,5,7 : di 16 jan; di 30 jan; di 13 febr
Muzieklessen groepen: 3,5,7: do 18 jan; do 1 febr; do 15 febr
Uitvoering in het Ludens theater Voorburg: wo 21 februari 4 groepen 9.30 en 4 groepen 11 uur.
Hierbij alvast de datum om in uw agenda rekening mee te kunnen houden.
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