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Agenda
2 oktober

OR/MR vergadering

4 oktober

Opening Kinderboekenweek ‘Gruwelijk Eng’

5 oktober

School gesloten ivm staking

19 en 20 oktober

Tweedaagse team.. kinderen vrij

23-27 oktober

Herfstvakantie

WIST JE DAT…….
…groep 1/2B een fantastisch podium heeft
gehad over de politie
…er in de school al van alles te zien is over
ons nieuwe schoolconcept
…er gelukkig heel veel ouders naar de
informatieavond zijn gekomen
…de feestdag en de sponsorloop tot nu toe
al 3105 euro hebben opgebracht!
Ongelooflijk!!
INSPECTIEBEZOEK
We hebben een spannende week achter de
rug: vorige week hoorden we dat we de
inspectie op bezoek zouden krijgen, en wel
op 28 september (gisteren dus). Het ging om
een verificatieonderzoek na een bestuursinspectiebezoek aan Aves.
De drie inspecteurs hebben de school
behoorlijk doorgelicht. Al met al hebben we
een goed gevoel aan het bezoek

overgehouden. We krijgen pas over een
poos de ‘uitslag’. We houden u op de
hoogte!
De KINDERBOEKENWEEK
De Kinderboekenweek vindt plaats van 4 tm
15 oktober 2017. Het thema van de
Kinderboekenweek is griezelen met als
motto Gruwelijk eng! We openen 4 oktober
de Kinderboekenweek met een vossenjacht
met alle leerlingen. Alle leerlingen mogen
griezelig en gruwelijk eng verkleed op
school komen. Er is een kleine attentie voor
de leerlingen die het griezeligst en
gruwelijkst verkleed zijn.
In de bibliotheek zijn tijdens de
Kinderboekenweek diverse leuke en
griezelige activiteiten te doen.

GROEP 4
Wij willen graag een stukje in de Flits
schrijven over onze groep. Het is hard
werken in de groep. Rekenen, taal, spelling,
lezen en nog veel meer. En…alles moet af.
We hoorden van juf dat er best veel ouders
bij de informatieavond zijn geweest. Daar
zijn we best trots op. Groep 4 bestaat uit
een stel leuke kinderen die veel willen leren!
VERLOF VRAGEN
We krijgen steeds vaker de vraag of
kinderen tijdens schooltijd een middag, een
dag of zelfs een paar dagen vrij mogen. De
leerplicht heeft strenge regels voor het
geven van buitengewoon verlof. Als school
zijn we verplicht ons aan deze regels te
houden.
Vanuit Aves hebben we een protocol
ontvangen dat gaat over buitengewoon
verlof. Wij houden ons, evenals alle andere
scholen, aan dit protocol. In de bijlage kunt
u precies lezen wat de regels en de
procedures zijn.

ROKEN OP HET PLEIN
We hebben er al eerder iets over
geschreven, maar bij deze nogmaals: we
vinden het vervelend dat er op het plein
gerookt wordt, soms zelfs voor de
klaslokalen. Het is geen goed voorbeeld voor
onze kinderen! Nogmaals de dringende
vraag: wilt u rondom onze school niet
roken?!

