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Kalender en belangrijke informatie voor de komende periode:
● Dinsdag 2 april, gastles Jan Peter Robijn gr 7b - week van het geld
● Dinsdag 2 april, theatervoorstelling Diekhuus, groepen 7a, 7b en 8
● Woensdag 3 april, schoolvoetbal finales 1 team jongens 5 / 6 en 1 team jongens groep 7/8
● Donderdag 4 april, theorie examen verkeer groep 7
● Dinsdag 9 april, MR vergadering, let op aangepaste datum
● Woensdag 10 april, gastles schrijver in de klas groep 4 / 5 en 5 (was uitgesteld)
● Vrijdag 12 april, Koningsspelen - continurooster tot 14.00 uur voor de groepen 3 t/m 8
● Maandag 15 april, 50 jaar J.C. van Gent
● Dinsdag 16 april, eindtoets groep 8
● Donderdag 18 april, Paasfeest, continurooster leerlingen zijn 14.00 uur uit
● Vrijdag 19 april, Goede Vrijdag - school is gesloten
● Maandag 22 april t/m vrijdag 3 mei, Meivakantie
Ouderraadpleging
U heeft onlangs een verzoek ontvangen om een aantal vragen te beantwoorden met betrekking tot
een eventuele fusie tussen d´n Tuun en de JC van Gent. Het is nog mogelijk om deze
ouderraadpleging tot uiterlijk vrijdag aanstaande in te vullen. De medezeggenschapsraden stellen uw
medewerking zeer op prijs. Hier nogmaals de link voor de ouderraadpleging

Aanmelden ouderpanel/evaluatieformulieren
De afgelopen weken zijn er een aantal bijeenkomsten geweest waarbij uitleg werd gegeven over het
huidige onderwijs en de weg richting het nieuwe concept van de nieuwe school. Deze bijeenkomsten
zijn druk bezocht, een aantal ouders hebben zich ook aangemeld voor het ouderpanel. In het
ouderpanel worden vraagstukken besproken ten aanzien van het nieuwe concept. Heeft u ook
belangstelling hieraan deel te nemen, maar heeft u zich nog niet aangemeld (of wilt u verdere
informatie), stuur dan een mail naar juf Mieke via m.debeer@sopogo.nl
Heeft u het ingevulde evaluatieformulier nog niet ingeleverd, dan ontvangen wij deze graag alsnog.
50 jaar J.C. van Gent

JC van Gent 50 jaar! Op 14 april bestaat de school 50 jaar. Omdat we dit feit willen vieren, weliswaar
op kleine schaal, zal er maandag 15 april, in samenwerking met bakkerij Van der Spoel een traktatie
voor alle kinderen zijn.

