Week 44

2017-2018

Belangrijke data
Oktober
30 oktober
31 oktober
November
01 november
06 november
Januari
12 januari

Ouderkring voortgezet onderwijs voor de groep van Cinda en Tamara
19.00 – 20.00 uur
Ouderkring voor groep 1-2-3
Studiedag voor alle leerkrachten van de stichting. Geen school.
IEP advieswijzer groep 8 (Een aantal afname momenten deze week.)
Schoolfotograaf

Schoolfotograaf
Noteer alvast: De schoolfotograaf komt op school.
Hoe, wat en op welke manier we het organiseren kondigen we op tijd aan.
Uitnodiging groep 8
Aeres VMBO Ede is niet zomaar een school. Het is een school die je aan het denken zet, waar je wordt uitgedaagd
en waar je van gaat houden.
Het programma “Kom in de klas” is als volgt:
woensdag 22 of 29 november 2017
13.45 u
inloop (in de aula van de school)
Tussen 14.00 en 15.50 uur volg je 3 minilesjes
16.00 u
na een leuke, gezellige en ook leerzame middag ga je weer naar huis
Je kunt je hiervoor aanmelden via de mail. Stuur voor woensdag 15 november een mailtje
naar info.vm.ede@aeres.nl en vermeld daarin de datum dat je wil komen en natuurlijk je naam.
Herinnering ouderkring voortgezet onderwijs 30 oktober
Wij willen ook graag zelf met ouders praten over het voortgezet onderwijs. Daarom zijn ouders van groep 7 en 8 en
andere geïnteresseerden welkom op onze ouderkring voortgezet onderwijs. De avond start om 19.00 uur en zal
ongeveer een uur duren. Op deze avond zal o.a. dhr. Hans van Hunnen, brugklasdecaan van het JFC, spreken.
Ouderkring Onderbouw: 31 oktober
Staat zeker al in je agenda.
Onderwerpen:
- Hoe leren kinderen lezen en onze nieuwe leesmethode
- De musical voor de onderbouw
- Hoe leren kinderen en de begeleiding door de verschillende begeleiders
- Wanneer en op welke wijze worden kinderen geobserveerd? Hoe wordt dat verwerkt?
- Plagen en pesten
- En alle onderwerpen die jullie naar voren willen brengen.
Vakantierooster 2017-2018
Herfstvakantie
Stichting brede Studiedag
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag en 2de Paasdag
Mei-Hemelvaartvakantie
Tweede Pinksterdag
Zomervakantie
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16-10-2017 t/m 20-10-2017
1-11-2017
25-12-2017 t/m 05-01-2018
26-2-2018 t/m 2-3-2018
30-03-2018 t/m 02-04-2018
30-04-2018 t/m 11-05-2018
21-05-2018
16-07-2018 t/m 24-08-2018
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