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34e jaargang - week 3

Eindejaar viering…
We zijn 2017 alweer gestart, maar we gaan toch nog even terug naar
2016…
Met heel veel plezier kijken we terug op het diner aan het einde van het
kalenderjaar. Voor het eerst hebben we ouders gevraagd om gerechten

Ouderraad

te maken voor de kinderen van de verschillende groepen. Dat bleek een
daverend en gezellig succes. Meer dan 70 ouders vertoonden hun kooken bakkunsten, al dan niet geholpen door hun eigen kind(eren). Super
heerlijk en super sfeervol.
Bedankt!!! We gaan dit concept zeker herhalen.
Een en ander was natuurlijk niet mogelijk geweest zonder de
enthousiaste hulp van onze eigen oudervereniging. Zonder alle inzet en

Op woensdag 25 januari komt de ouderraad
in de teamkamer bijeen voor haar maandelijkse
vergadering. Wilt u als ouder de OR-vergadering
bijwonen, meld u zich dan aan bij Tamara de Goey,
06-49352069

de materialen van Coen was het nooit zo goed gelukt. Oudervereniging
bedankt!

De Ouderraad

Tamara de Goey-Coolen
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Sponsorloop voor de
Clini Clowns
En dan nog zo’n mooie activiteit aan het einde van 2016: de door de
leerlingenraad bedachte sponsorloop voor het goede doel. Meer dan € 500,werd er opgehaald. Na een extra donatie van de overblijfgroep staat de
teller op € 650,-. Een bijzonder mooi succes. Aanstaande dinsdag wordt de
cheque, door een afvaardiging van de leerlingenraad, overhandigd op OBS de
Graswinkel. Daar komen alle Eduquaatscholen bij elkaar om de 7 cheques aan
de Clini Clowns te overhandigen.

3Hoven arrangementen
Via het ouderportaal kunnen jullie nog enkele dagen
inschrijven op de nieuwe arrangementen.
Ook de bekende dansgroep FRESH verzorgt deze keer
enkele workshops voor de leerjaren 6 t/m 8.

3Hoven, nog meer nieuws…

alle kinderen in Boshoven. Zover is het nog niet, maar wij willen de

Op donderdag 19 januari komen de teams van OBS de Uitkijktoren,

eigen “smoel” te verliezen. We houden jullie op de hoogte.

samenwerking al zoveel als mogelijk zoeken zonder daarbij onze

de ODA school en Kinderopvang Humanitas samen voor een
bijeenkomst die geheel in het teken staat van de “toekomstige

Om alvast te noteren in de agenda:

samenwerking op diverse terreinen”. Ooit komt er een nieuwe

Op vrijdag 21 april organiseren we de 3Hoven-Koningsspelen. Die

voorziening (een gebouw voor beide scholen en kinderopvang) voor

dag kunnen we heel wat helpende handen gebruiken.
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Wie zijn er deze week jarig?
Gefeliciteerd !

L2a
L3

na

zaterdag 14 januari
dinsdag 17 januari

Onderwijs o
m

Isa (5 jaar)
Yfke (7 jaar)
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