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Agenda
20, 21 en 22 september

Schoolkamp groep 7 en 8

25 -29 september

Week van de Pauzehap, Bovenbouw

26 september

Informatieavond groep 1 t/m 8 (meer info volgt)

28 september

14.30: bijeenkomst klassenouders

29 september

Podium groep 1/2 B

2 oktober

OR/MR vergadering

4 oktober

Opening Kinderboekenweek ‘Gruwelijk Eng’

FEESTDAG
Vandaag is het feest! Een gedeelte van de
activiteiten zijn is dit moment al achter de
rug. Er is vanochtend gebakken en gekookt,
op school en bij ouders thuis. Heel erg fijn
dat er zoveel ouders mee wilden werken.
Er is nu heel veel lekkers te koop tijdens de
rommelmarkt. Fantastisch!
Er wat hebben we een geluk gehad tijdens
de sponsorloop: de zon scheen!
Vanmiddag houden we onze rommelmarkt
binnen in de klassen. In de Ridderzaal kan er
gegeten, gedronken en gekletst worden en
er worden heel veel mooie prijzen verloot
bij het Rad van Fortuin. Dus kom allemaal en
breng leuke mensen mee 
STAKEN
Naar alle waarschijnlijkheid zal onze school
donderdag 5 oktober gesloten zijn i.v.m. de

landelijke staking waar we aan mee zullen
doen. Houdt u daar alvast rekening mee
i.v.m. de opvang van uw kind!

NAAR DE POLITIE
Groep 1/2 gaat donderdag 21 september
naar het politiebureau.
Heel spannend allemaal en passend bij ons
thema

“Politie en Boef”. We zoeken nog ouders die
mee willen. Geef dit even door aan de
groepsleerkracht.
We vetrekken om 9:45 en zullen om twaalf
uur weer terug zijn.
GROEP 8 VAN START
Groep 8 is gestart! Vanaf het begin van het
jaar hebben de kinderen van groep 8 een
agenda gekregen om in te leren plannen. De
kinderen krijgen kleine beetjes huiswerk op
en plannen het maken van dit huiswerk in
wanneer zij er tijd voor hebben. We wensen
de kinderen van groep 8 veel succes!
PODIUM GROEP 1 /2 B
Op vrijdag 29 september staat het eerste
podium gepland.
Groep 1 /2 B is al hard aan het oefenen.
Het podium gaat over politieman Jan.
Hij is zijn politiepet kwijt en gaat op
onderzoek uit om deze weer te vinden.
U komt toch ook?
Volgende week gaat er een brief mee met
de kinderen over de kleding en eventueel
attributen
STAGIAIRES
U zult ook dit schooljaar weer stagiaires op
onze school zien rondlopen.
Hieronder ziet u een voorlopig overzicht:
Groep
1/2A
Groep
1/2B
Groep 3

Groep 4
Groep 8
Algemeen

Algemeen

Shirine
Boussaid
Christa
Rozema
Marjolein
Top
Myrthe
Bults
Myrthe
Bults
Marielle
van Buiten
Sofie
Hardeman

PABO

dinsdag

Onderwijsassistent

Maandag
en dinsdag
Woensdag
Maandag
en dinsdag

Bowien
Wolf

Secretarieel

PABO
Onderwijsassistent

Onderwijsassistent

Woensdag

PABO

Maandag

HBO-Pedagogiek

Dinsdag,
woensdag
en
donderdag
Maandag
t/m vrijdag

De kinderen van groep 3 hebben al
even bedacht hoe onze nieuws
schoolshirts eruit moeten zien !!

