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Datum
14 oktober
14 oktober

16 oktober
17 oktober
18 oktober
19-27 oktober
28 oktober

Activiteit
Meester Jeroen aanwezig.
MR vergadering
Intekenlijsten incidentele
oudergesprekken hangen
aan de deur.
Nieuwe data 5 en 7
november.
Fietslicht controle Veilig
verkeer Nederland
Groep 3 en 4 bibliotheek
Groep 3 en 4 Voorpoort
theater.
Herfstvakantie
OR vergadering

Oudergesprekken:
Maandag 14 oktober gangen de intekenlijsten
voor de incidentele oudergesprekken aan de
deur. Deze gesprekken zijn op 5 en 7
november 2019.
Voorleeswedstrijd:
Gistermiddag (donderdag 10 0ktober) was er
de voorleeswedstrijd van de Bredeschool
Vollenhove. De winnaars van alle 3 de scholen
namen het tegen elkaar op. Lizzy heeft het
fantastisch goed gedaan.
Bag2school:
Gisteravond was de school open voor het
inleveren van de kledingzakken. Velen hadden
al gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de
zakken deze hele week al te brengen. Wat is
er veel ingebracht! Allemaal hartelijk dank
hiervoor!

Fietslicht controle:
Woensdag 16 oktober is de fietslichtcontrole
van Veilig Verkeer Nederland. Hoe laat wij aan
de beurt zijn is nog niet duidelijk.
➔ Neem woensdag allemaal je fiets
mee naar school.

Reserve kleding: (herhaling)
Juf Judith is op zoek naar reserve kleding voor
de groepen 1 en 2. Te denken valt dan aan
onderkleding, shirtjes met lange en korte
mouwen en broeken lang en kort. Zowel
jongens als meisjes kleding. Het liefst in de
maten 110/116/122. Kleine maatjes zijn er
genoeg.
Aankleedcommissie:
De school is de afgelopen week steeds meer in
herfstsferen gekomen. Ook zijn er nieuwe
schilderingen op het raam gezet. De grote
boom in het speellokaal heeft wel heel
bijzondere bladeren gekregen; namelijk alle
handen van de kinderen op school!
Mocht je nou denken: LEUK! Daar wil ik wel
aan meehelpen! Dat kan; vele handen maken
namelijk licht werk. Opgeven kan bij juf Sanne.
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Verjaardagen:
Aankomende week zijn de volgende kinderen
jarig:
15 oktober: Mahra en Daan
16 oktober: Yazan en Jasper
Een hele fijne dag allemaal.

Ingezonden stukken:

Verjaardagen:
Vorige week is er een enorme fout geslopen in
de nieuwsbrief. Graag willen we dit
goedmaken. Want gisteren, 10-10, werd
Sanne 10 jaar!

