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Datum
9 oktober
19 oktober
20-30 oktober
28 oktober

Activiteit
Start herfstvakantie
1e schooldag na de vakantie
Vervolg startgesprekken
Inlever avond Bag2school

Bag2school: (herinnering)
Woensdagavond 28 oktober zitten van half 8
tot half 9 de ouders van de OR weer klaar om
uw zakken oude kleding in ontvangst te
nemen. Uiteraard kunt u in die week de
zakken al binnen de school brengen.
Kosteloos materiaal: (herinnering)
Graag zouden we onze voorraad kosteloos
materiaal aan willen vullen. Te denken valt
dan aan toiletrollen, keukenrollen,
boterbakjes en eierdozen.

Wij vinden het toch belangrijk dat de remmen
en verlichting van de fietsen worden
gecontroleerd. Zijn er 2 ouders die dit samen
met ons kunnen doen? Bij voorkeur nog in
oktober.
*Er zijn in school een paar kleine klusjes
blijven liggen die niet in het bestek van de
renovatie pasten. Denk daarbij bv aan
kabelgoten plaatsen maar ook een aantal
gaten dichtsmeren. Welke ouder met 2
rechter handen kan dit voor ons doen?
Jarigen:
Rectificatie: Afgelopen week was Sileen uit
groep 3 jarig. Zij heeft een heel gezellig feestje
gehad op school.

Rapport ventilatie:
I.v.m. Corona zijn alle scholen gecontroleerd
op de ventilatie. In de bijlage treft u het
rapport van onze school.
Personele inzet:
Na de herfstvakantie vindt er een kleine
verschuiving plaats binnen het team.
Juf Anna doet de gymopleiding en verzorgt op
vrijdagochtend al de gymlessen. Om aan
genoeg praktijkuren te komen gaat zij ook op
dinsdagmiddag de gymlessen geven. Juf
Helma gaat dan op dinsdagmiddag met groep
3 en 4 naar het zwembad.
In groep 4-5-6 zal juf Aniek voorlopig de
woensdagochtend de groep draaien. Juf
Helma heeft dan extra tijd om ambulante
taken voor de school te doen.
Ouderhulp:
Wij zijn op zoek naar ouders/verzorgers die
ons kunnen helpen met een paar kleine
klusjes.
*Normaliter doet Veilig Verkeer Nederland
een fietslicht controle bij ons op school. Deze
vrijwilligers behoren helaas tot de kwetsbare
groep.

De aankomende 2 weken worden ook weer
kleine feestjes gevierd.
Sanne uit groep 7 wordt aanstaande zaterdag
11 jaar.
Mahra wordt 15 oktober 10 en Yazan en
Jasper zijn beide op vrijdag 16 oktober jarig.
Allemaal een hele fijne verjaardag!
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