Weekbericht

jaargang: 24

nr.: 10 week: 30-10-2015 t/m 06-11-2015

http://www.theothijssenschool-sappemeer.nl
Tegenvaller nieuwbouw locatie Vosholen.
Tijdens de herfstvakantie zijn we geïnformeerd over het faillissement van bouwbedrijf WBC. Dit betekent dat
de bouw nog enige tijd stil komt te liggen. Zodra wij informatie hebben over de voortgang, informeren wij u
vanzelfsprekend zo snel mogelijk.
Vooraankondiging voortgangsgesprek / omgekeerd gesprek beide locaties.
Voor de herfstvakantie heeft u een informatieve brief ontvangen via Safe School over de gesprekkencyclus.
In de week van 16 t/m 20 november vindt het voortgangsgesprek / omgekeerd gesprek plaats in de groepen
3 t/m 7. Volgende week kunt u via Safe School uw gesprek inplannen. Ook ontvangt u volgende week de
toelichting op het omgekeerd gesprek en het formulier.
Lot locatie Vosholen.
Vandaag zijn alle haardossen van de leerlingen van locatie Vosholen gecontroleerd en…DE HELE SCHOOL
IS LUISVRIJ BEVONDEN!

Scholenmarkt leerlingen groep 8 beide locaties.
Op woensdag 18 en donderdag 19 november tussen 18.00 uur en 21.00 uur organiseren de
VO-scholen in Groningen de jaarlijkse scholenmarkt in Martiniplaza. Op deze informatiemarkt staan alle
scholen voor openbaar en christelijk onderwijs in Groningen en Ommelanden. Op de Scholenmarkt is er de
gelegenheid om met docenten en leerlingen van de verschillende scholen te praten. Zo kunnen jullie je
oriënteren op welke scholen er zijn en welke open dagen jullie zouden willen bezoeken. Wil je meer weten?
Kijk dan op: www.scholenmarktgroningen.nl of mail naar: info@02G2.nl.

Afsluiting Kinderboekenweek beide locaties.
Vandaag ontvangt u via Safe School de informatie over de feestelijke afsluiting van de Kinderboekenweek.
Het staat in het teken van Sint Maarten!
Algemene voorlichting voortgezet onderwijs beide locaties.
Dr. Aletta Jacobscollege:
De voorlichting over het praktijkonderwijs op 8 december wordt gegeven op onze locatie Van
Heemskerckstraat 119a in Hoogezand, de overige voorlichtingen worden allen gegeven in ons hoofdgebouw
aan de Laan van de Sport 4 in Hoogezand. De aanvang is steeds om 19.00 uur (zaal open 18.45 uur). Voor de
volledigheid vindt u in het schema ook een overzicht van de overige voorlichtingsactiviteiten. Deze informatie is
ook te vinden op onze website www.aletta.nl
CSG Rehoboth:
De algemene voorlichting aan ouders en leerlingen vindt plaats op maandag 16 november van 19.00 uur –
20.30 uur.

