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Datum Activiteit 

9 september Meester Jeroen aanwezig 
Start oefenkwartier 

10 september Schoolreisje groep 3-6 

19 september OR vergadering 

 
Formulieren: 
De afgelopen week zijn er flink wat 
formulieren mee naar huis gegaan. Graag zien 
wij het formulier met de meest recente 
gezinsinformatie zoals telefoonnummers en 
mailadressen zo spoedig mogelijk retour. Dan 
weten wij in elk geval zeker dat u als ouders te 
bereiken zijn mocht er iets zijn met uw kind. 
 
Schoolreisje: 
Aanstaande dinsdag 10 september gaan de 
groepen 3 t/m 6 op schoolreisje. Dit jaar gaan 
ze naar het Spoorwegmuseum in Utrecht. 
Voor sommigen een spannende dag maar we 
gaan er samen een gezellige dag van maken! 
 

 
 
Leerlingenraad: 
De groepen 5 t/m 8 hebben deze week uitleg 
gehad over de leerlingenraad. Ook hebben zij 
deze informatie op papier meegekregen naar 
huis. Opgave voor de leerlingenraad kan tot 9 
september. Daarna begint het voeren van 
“campagne”. Waarom wil jij graag in de 
leerlingenraad en wat kan jij voor de kinderen 
van school betekenen. 
Vrijdag 27 september zijn dan de verkiezingen 
in eigen klas en is de leerlingenraad voor het 
schooljaar 2019-2020 rond. 
 
 
 
 

Nationale sportweek: 
In de week van 20 t/m 29 september is er een 
nationale sportweek. Een aantal 
sportverenigingen van Vollenhove en de 3 
basisscholen hebben de handen in één 
geslagen en organiseren op vrijdag 20 
september een sportmiddag voor de groepen 
7 en 8. 
Deze middag is van 13.00-15.00 uur en speelt 
zich af in en rond de Burght en op de 
sportvelden. 
De leerlingen van groep 7 en 8 hebben 
hierover een toestemmingsbrief 
meegekregen. Deze wordt aanstaande 
dinsdag 10 september opgehaald. 

➔ Voor deze middag zijn wij nog op zoek 
naar 2 vrijwilligers die bij een 
sportonderdeel willen assisteren. Wilt 
u helpen dan kunt u dit doorgeven 
aan juf Helma/ meester Jeroen. 
 

 
 
Verjaardagen: 
Aankomende week zijn Ryaan, Paula en Lynde 
jarig. Alle 3 alvast van harte gefeliciteerd en 
een hele fijne dag toegewenst! 
 

 
 
 
 


