Nieuwsbrief december 2018

Terugblikken.
Donderdag 29 november was de
informatieavond over de
wintersportwerkweek. Onder het genot van
een apfelstrudel kregen ouders en leerlingen
de informatie over deze week. Als je nog wil
inschrijven kan dat deze week nog.
Alle leerlingen uit klas 3 hebben de NIOtoetsen gemaakt. De resultaten worden
opgenomen in het OPP en met u
doorgesproken door de mentor.
AMN.
Op 12 december wordt de AMN toets
afgenomen. Dit is voor alle
bovenbouwleerlingen. Met deze toets kijken
we naar het niveau van rekenen en
Nederlands. Als de leerlingen klaar zijn met de
toets mogen ze naar huis.

Oversteekplaats
Het is niet toegestaan om de weg over te
steken tussen Sprong 1 en 2. De wijkagent
heeft aangekondigd hier op te zullen
controleren. Leerlingen en leraren zullen
moeten oversteken via de zebrapaden.
Schoolkosten.
10 oktober heeft u een brief ontvangen over
de schoolkosten. Wij verzoeken u vriendelijk
deze zo spoedig mogelijk te betalen mocht u
dit nog niet gedaan hebben.
Personeel
Op 14 december komt mevrouw Pichel terug
van haar zwangerschapsverlof. We nemen dan
afscheid van mevrouw de Koning.

Studiemiddag Heutink.

Ziekmeldingen.

Dinsdagmiddag 18 december hebben we een
studiemiddag over het gebruik van ICT op de
Sprong. Leerlingen zijn vrij vanaf 11:45 uur.

Ziek meldingen van leerlingen graag voor
8:30u melden via 0115-617287 of mail naar
sprong@respont.nl

Kerstdiner.

Kerstvakantie.

Dinsdag 18 december gaan we met alle
bovenbouwleerlingen en docenten gezellig uit
eten. We zijn welkom bij restaurant ‘t Gerecht
in Terneuzen. Je kunt je nog opgeven geef het
dus snel door aan je mentor! Kosten zijn 7,50
per persoon.

Het team van praktijkschool de Sprong wenst
iedereen alvast een fijne kerstvakantie en we
zien elkaar weer op 7 januari in 2019!

Vrijdag 21 december.
De laatste vrijdag voor de kerstvakantie zijn de
leerlingen om 11:45 uit. De mentoren sluiten
het jaar af met de klas.

Wanneer u vragen heeft kunt u altijd de
school of mentor bellen.
Tel: 0115 617287 of mailen:
sprong@respont.nl
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