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Informatiemiddag/avond 10 september
Afgelopen maandagmiddag– en avond was onze informatieavond voor u ouders. Het informatiemoment in alle klassen
is heel goed bezocht. Daar zijn wij trots op. Wij willen alle
ouders en/of verzorgers van leerlingen die zijn geweest heel
hartelijk danken voor hun getoonde belangstelling.
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Zomerfeest 2018
Vandaag hebben we allen genoten van een geweldig zomerfeest. Een aantal ouders is al vanaf vanochtend 09.00 met juf
Belinda en meester Marco bezig geweest met het klaarzetten
van het terrein. Wij willen hen heel hartelijk bedanken voor deze hulp. Natuurlijk geldt dat ook voor de ouders en de medewerkers die van 16.00-19.00 de handen uit de mouwen hebben
gestoken. Zie deze kleine foto-impressie van ons gezellige feest.

Een gratis avondje uit met uw kind
Op woensdag 17 oktober van 18.00-20.30 uur kunt u een
gratis avondje uit met uw kind naar het Gemeentemuseum
in Den Haag. Dit gratis culturele avondje wordt die avond
georganiseerd voor ouders en kinderen uit Ypenburg en
Leidschenveen. Zelfs het vervoer is voor u geregeld. U kunt
gratis met de bus vanuit Ypenburg naar het museum. De
opstapplaats voor Ypenburg is bij Bibliotheek Ypenburg op
de Schrabber 8.
Wat is er allemaal te beleven?
Laat u betoveren door kleurrijke versieringskunst uit de wereld van de Islam. De rondleiders vertellen u graag over de
bijzondere schatten in de tentoonstelling “Glans en geluk”.
Er is een rondleiding over beroemde kunstenaars waarbij u
leert over hun werk en leven. Geniet samen met uw familie,
vrienden of buren van muziek. Ga creatief aan de slag met
kalligrafeerpen of penseel. Ook voor kinderen valt er veel te
beleven en te doen.
Als u met uw kind(eren) gebruik wilt maken van dit mooie
aanbod, kunt u zich inschrijven op het inschrijfformulier dat
bij de entree van de school hangt.
Op het folderrek in de gang liggen
folders over dit leuke uitstapje.

Vrije dagen op 17 en 18 september
Op maandag en dinsdag 17 en 18
september a.s. is de school gesloten.
Op maandag is er een studiedag voor
alle leerkrachten en op dinsdag 18
september zijn wij dicht in verband
met Prinsjesdag.

Jarige Kinderen

Agenda
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.
24-09: MR-vergadering op school om 19.00 uur.
25-09: Start VSD-activiteit “Musical”.
27-09: Start van de bovenschoolse plusklas.
02-10: Start VSD-activiteit “Musical”

Groep

Datum

Dilanaz Korkmaz

4

19-09

Safae Majdoubi

4

19-09

Amisha Saltani

8

22-09

Jasmin Schoenmaker

3

23-09

Nick van der Boon

6

23-09

Fawaz Taheri

8

24-09

Van harte gefeliciteerd!!

