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Datum
23 september

25 september
26 september

27 september
30 september
2 oktober

Activiteit
Meester Jeroen aanwezig
tot 14.00 uur
Informatieavond
Groep 7/8 18.30 uur
Groep 3/4 18.30 uur
Groep 5/6 19.30 uur
Start Kinderpostzegels
Groep 3/4 bibliotheek
Informatieavond groep 1/2
19.00 uur
Verkiezing leerlingenraad
Studiedag. Alle leerlingen
vrij.
Start Kinderboekenweek

Informatie avonden:
De informatieavonden van groep 3 t/m 8 zijn
allemaal op maandag 23 september. De
informatieavond van groep 1/2 blijft op de
donderdag avond staan.
Denkt u nog aan het inleveren van het
briefjes?
Nogmaals schoolreisje groep 3-6:
Na het schoolreisje hebben alle kinderen een
kleurplaat gekregen van Gebo-tours. Deze
kleurplaten kunnen nog maandag 23
september ingeleverd worden bij juf Mireille.
Daarna gaan ze op de post. En wie
weet…misschien winnen we wel een nieuw
schoolreisje!
Bag2School:
Donderdagavond 10 oktober is er van 19.0020.00 uur gelegenheid om oude kleding,
lakens, dekens, gordijnen, knuffelbeesten,
schoenen (per paar), riemen/ ceinturen en
handtassen in te leveren. Deze zakken leveren
ons als school €0,30 per kilo op. Dit
ingezamelde geld gaat naar de OR. De OR
gebruikt dit soort opbrengsten om bv nieuwe
schoolshirts aan te schaffen of om te sparen
voor een nieuw speeltoestel op het
schoolplein.
Vandaag hebben alle kinderen een zak
meegekregen die gebruikt kan worden om de
spullen in te doen. Maar natuurlijk kunnen er
ook andere (vuilnis)zakken ingeleverd worden.

Hallo Wereld:
Met Hallo Wereld zijn we gestart met het
thema Bloot. Dat gaat niet alleen over je
lichaam en je kleding. Het gaat ook over ‘jezelf
bloot geven'. Daarmee bedoelen we dat je
kwetsbaar kunt zijn, je gevoelens durft te
uiten, eerlijk en oprecht bent. We gaan in op
de verschillen en overeenkomsten tussen
uiterlijk en innerlijk. Kun je laten zien wie je
echt bent? Het gaat ook over schaamte en
trots en lekker in je vel zitten. Vanuit onze
eigen levensbeschouwelijke en godsdienstige
bronnen (humanisme, Islam en christendom)
benaderen we de verschillende culturele en
levensbeschouwelijke opvattingen rondom de
begrippen bloot en privacy.
Door middel van verhalen en verschillende
werkvormen gaan we hiermee aan de slag.
Met vriendelijke groet Hallo Wereld docenten.
Hennie Vis – HVO
Assia Bachiri – IGVO
Jantje Wolters - PCGVO
Kinderpostzegels:
Woensdag 25 september is het weer zo ver.
De kinderen van groep 7/8 gaan op pad met
de kinderpostzegels. Omdat wij deze actie als
school ondersteunen mogen de leerlingen van
groep 7 en 8 al om 13.00 uur op pad.
Verjaardagen:
Aankomende week zijn Jake en Bas jarig. Van
harte gefeliciteerd allebei en een hele fijne
dag!
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