NIEUWSBRIEF 1 ‘17/’18
Belangrijke data:
Woensdag 4 oktober
Donderdag 5 oktober
Dinsdag 10 oktober
Maandag 16 oktober
Maandag 23 t/m vrijdag 27 oktober
Woensdag 8 november

19-09-2017

Dierendag / start kinderboekenweek
Dag van de leraar / landelijke staking
‘dode hoek les’ groep 8
Werkmiddag, groep 1 t/m 4 vrij
Inloopavond tussen 18.30 uur en 19.30 uur
Herfstvakantie
Nationaal schoolontbijt

Nieuwsbrief online
In verband met problemen omtrent de verzending van de nieuwsbrief per mail krijgt u deze versie in papieren
vorm mee. De volgende nieuwsbrieven kunt u lezen en eventueel downloaden vanaf onze website. Zodra het
weer mogelijk is zult u de nieuwsbrief weer via de mail ontvangen.

Welkom!
Na de zomervakantie hebben we weer een aantal nieuwe
leerlingen mogen begroeten. Dennis, Djoni, Rowan, Robbin, Joann en
Ryan, welkom in groep 1 en Indy welkom in groep 6. We hopen dat jullie een fijne
tijd hebben bij ons op school!

Gastlessen Brandweer
Op 10 oktober en 8 december komt Ingeborg weer brandweer lessen bij ons geven.
10 oktober worden er lessen gegeven in groep 1 t/m 6
Op 8 december worden er lessen gegeven in groep 7 en 8.

School en fruit
Zo na een lange vakantie is het af en toe handig om bepaalde afspraken weer eens
op te frissen. Op school hebben we ´vaste fruitdagen’ afgesproken. Het gaat om
de dinsdag, woensdag, donderdag. Op deze dagen eten alle kinderen fruit (dus op
deze dagen mag er geen koek o.i.d. gegeten worden)
We hebben ons ook weer ingeschreven om mee te doen aan het project
“schoolfruit”. Loting zal uitwijzen of we hieraan weer mee mogen doen. We
wachten in spanning af…

Sportstimulering
Groep 3 mag in het kader van sportstimulering
kennismaken met korfbal! Ze vonden het heel leuk om te
doen!

Hoera! ! !
Op 15 september is Noor geboren, dochtertje
van Juf Corien. Wie een kaartje wil sturen
mag die inleveren op school, dan zorgen wij
ervoor dat ze bij Juf Corien, Simon en Noor
terecht komen.

