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Geachte ouders,
Dierendag.
Op woensdag 4 oktober is het
dierendag. In samenwerking met de
Activiteitencommissie is een
programma vastgesteld.
A. In de ochtendpauze mogen dieren van huis gehaald worden door de
leerlingen van groep 3 tot en met 8 of ze worden door de ouders gebracht. Na
afloop worden de dieren weer naar huis gebracht.
B. De ouders van de kleuters mogen om 10.30 uur het dier van hun keuze naar
school brengen. De kleuters halen niet zelf een dier van huis.
C. Verder programma volgt op het schoolplein verzorgd door de
activiteitencommissie.
D. Elke klas krijgt maandag 2 oktober een kleurplaat mee en die mag op
Dierendag ingeleverd worden. Per groep worden de twee mooiste kleurplaten
beloond met een prijsje.
N.B. Het is na overleg toegestaan pony’s mee te nemen naar het schoolplein.
Toezicht van een begeleider is noodzakelijk!
Boekenweek.
Omdat we het thema van de boekenweek, “GRIEZELEN”, niet zo
passend vinden, is in de week van 16 t/m 20 oktober een
alternatief thema aan de orde, “DUORSUMENS”, oftewel
“DUURZAAMHEID”. Techniekmeester Hans helpt ons deze week
omdat duorsumens alles met techniek heeft te maken….
Op maandag 9 oktober wordt een boekenmarkt georganiseerd. Kinderen nemen
donderdag 5 of vrijdag 6 oktober daarvoor boeken mee die ze willen verkopen. De
opbrengst van de markt gaat naar een goed doel, St. Maarten. De boeken die
overblijven worden naar de Wissel gebracht of vinden een plaats in de wachtkamer
van dokter Glastra van Loon.

Informatie-avond vanavond 26 september (herhaling bericht).
Dinsdagavond 26 september 2017 bent u, samen met uw kind,
tussen 18.30 en 19.30 uur van harte welkom op de informatieavond. U kunt dan uitgebreid rondkijken in de klas(sen) van uw
kind(eren). Uw kind mag z’n plekje laten zien, z’n nieuwe boeken,

computerprogramma’s enz. en vertellen over de manier van werken in z’n nieuwe
klas.
Tafels om mee te nemen.
In het lokaal van groep 7, 8 zijn nieuwe tafels in gebruik genomen. Op het podium in
het gemeenschapslokaal staan tafels die niet meer gebruikt worden; vanavond kunt
u een tafel meenemen. Let wel, het aantal is beperkt. Op is op!
Actie op donderdag 5 oktober (herhaling).
A. De school gaat ’s morgens niet dicht, we beginnen op de normale
tijd om half 9.
B. ’s Middags is er geen school maar is er een studiebijeenkomst voor het
team i.v.m. de ingebruikname van de chromebooks die dit jaar gebruikt
zullen worden. Deze middag is niet opgenomen in de jaarkalender; we
hopen dat het lukt de kinderen op te vangen.
.

It is de iene
hûn leed,
dat de oare
in bonke
hat…..

