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Informatiemiddag/avond 10 september
Op maandagmiddag van 14.45-15.45 uur is de informatiemiddag voor de groepen 1-2.
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Zomerfeest 2018

Op vrijdag 14 september is ons jaarlijkse zomerfeest. Dat is
van 16.00-19.00 uur. Alle leerlingen zijn die middag om
12.00 uur vrij en worden dan om 16.00 uur weer op school
Alle kinderen zijn hierbij welkom!! Komt u ook??
verwacht. Alle leerlingen krijgen een gratis strippenkaart van
Van 19.30-21.00 uur is voor de ouders van de leerlingen van school met daarop de volgende activiteiten 2x limonade hagroep 8 nog de informatieavond over het Voortgezet Onder- len, 1 klein zakje patat en 2 gratis spelletjes spelen. Voor
overige kinderen kunt u een strippenkaart aanschaffen bij de
wijs. Hierbij mogen geen kinderen aanwezig zijn. Laat u uw
kassa in de hal van de school voor resp. 2,50 of 5,00 of 7,50
kind hiervoor ophalen!!
euro.
Indien u geen opvang heeft,
Het zomerfeest is een gezellig samenzijn van team, ouders
zullen wij uw kind opvangen.
en kinderen en duurt tot 19.00 uur.
Als het goed is heeft u de uitnoTijdens het zomerfeest wordt ook een loterij gehouden. Lootdiging voor de infobijeenkomst
jes kunnen worden gekocht voor 1,00 euro per stuk. Er wordt
van uw kind ontvangen.
drie maal een trekking gedaan, één maal om 16.45 uur, één
maal om 17.45 uur en de laatste om 18.45 uur. We hopen
dat alle ouders en kinderen
komen.
Bezoek Margot Wouterse
Op maandagavond van 18.30-19.15 uur is de informatieavond voor de groepen 3-8.

In onze groepen 1-2-3 en in de peutergroepen werken wij
met het programma “Speelplezier”. De leerkrachten en de
pedagogisch medewerkers worden hierin geschoold. Het
programma “Speelplezier” is ontworpen door Margot Wouterse. Op donderdagmiddag 31 augustus werden wij verrast
door een telefoontje van Margot. Zij weet dat wij met haar
programma werken en zij was in
de buurt. Zij was nieuwsgierig
naar onze school en vroeg ons of
ze een poosje bij ons op school
mocht komen kijken. Natuurlijk
vonden wij dat goed. Ze heeft meteen ook weer tips en adviezen gegeven om nog beter met het programma te kunnen werken. Ze gaf
ons allen een dik compliment.

Nationale schoolbrengdag 20 september
Op donderdag 20 september is het Nationale Schoolbrengdag. We roepen ouders die dag op om lopend of op de fiets
naar school te komen. Door de auto te laten staan zijn de
leerlingen goed bezig voor hun gezondheid, de verkeersveiligheid om de school, hun verkeersvaardigheid en het is nog
leuk ook!!! Doel van de actie is
de leerlingen goed verkeersgedrag aan te leren met als slogan “Ik maak een punt van nul
verkeersslachtoffers”. Wij hopen dat u allen mee doet.

Het zomerfeest wordt gehouden op de speelplaats voor de
school. Bij slecht weer is het
binnen in de school. Komt
allen!!!

Ooievaarspassen
Vergeet u niet om de komende periode uw Ooievaarspas te komen scannen op school? Dat kan dagelijks van 08.15-08.30 uur
bij juf Belinda of juf Connie.

Jarige Kinderen

Groep

Tom Verbeek

1-2 blauw

10-09: 14.45-15.45 Informatiemiddag groepen 1-2 en 18.30
-19.15 uur informatieavond groepen 3-8.
14-09: Alle leerlingen zijn om 12.00 uur vrij. Van 16.0019.00 uur is het zomerfeest.
15-09: Weekendschool voor de groepen 6, 7 en 8.
17-09: Studiedag. Alle leerlingen zijn vrij.
18-09: Prinsjesdag. Alle leerlingen zijn vrij.
22-09: Weekendschool voor de groepen 6, 7 en 8.

02-09

Mete Alban

4

02-09

James van Cattenburch

5

05-09

Aaqilah Asha’a

4

07-09

Ning Meijers

7

07-09

Romi van Sprang

7

08-09

Halil Cizrelioglu

6

09-09

Amalia Wibers

4

10-09

Jayden Kulk

Agenda

Datum

1-2 paars

13-09

Manon Lagarde

3

14-09

Lola Onbag

1-2 paars

15-09

Christopher Schaap

1-2 blauw

18-09

Van harte gefeliciteerd!!

