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Algemeen

Agenda

Feest: Wim 65 jaar

23-09 Start kinderpostzegels

Donderdag 24 september
wordt Wim 65 jaar. Dit willen
we natuurlijk vieren met alle
kinderen. De middag wordt er
in alle groepen feest gevierd
met Wim.

24-09 Wim jarig: 65 jaar

21-09 Groeigesprekken

25-09 Nieuwsbrief

Verkeersveiligheid

We zamelen geld in voor een cadeau. Ieder kind
is vrij om te geven wat hij/zij wil maar maximaal
1 euro lijkt ons een richtlijn. Het geld kan ingeleverd worden bij de leerkracht. Tot woensdag kunnen de kinderen geld meenemen.
Het feestprogramma blijft nog even geheim.

Herhaalde oproep:
nieuwe oud-papier vaders gezocht
Helaas hebben zich nog geen nieuwe oud papier
vaders gemeld. We hopen dat er toch een paar
vaders zich melden want het zou jammer zijn als
we deze extra inkomsten voor het plein en school
niet meer hebben.
Wilt u één keer per maand komen helpen? Meldt
u zich dan bij Marjolein via Mijn School of telefonisch (053-5383994). Zij zal u dan in contact
brengen met de coördinator: Ingmar Gang (vader
van Zara uit groep 8). Hij kan u alle
informatie geven die u wilt weten
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Zoals u afgelopen week allemaal
wel hebt vernomen is de Brinkstraat nu volledig afgesloten. Dit
betekent dat de ruimte in de
straat nog beperkter wordt.
De afgelopen dagen heeft de
buurtconciërge geassisteerd met
het in goede banen laten verlopen
van het verkeer. Ook de politie
heeft maandag meegekeken hoe
het verliep. Over het algemeen
hield iedereen zich aan de regels.
We zijn blij om te zien dat steeds
meer kinderen op de fiets of lopend naar school komen. Als u
met de auto komt verzoeken we u
de parkeerplaats bij de AH of de
Scholtinkstraat te gebruiken.
Laten we samen zorgen voor
veiligheid voor onze leerlingen.

Muzieklessen
Vanaf dinsdag 22 september starten de muzieklessen door de
vakdocente Pia weer voor de groepen 3 t/m 8. Een keer in de
drie weken komt zij op school om de muziekles te verzorgen.
De andere weken wordt de les door de leerkracht zelf gegeven.

Groepen
PBS gedragsles
Komende week staat
de volgende gedragsles
centraal:

Bijbelverhalen
Komende week gaan de verhalen over de
werkers in de wijngaard.
Het lied dat centraal
staat is “Onze vader”

Veiligheid: houd handen en voeten bij jezelf

Groep 1-2: Stagiaire
Vanaf deze week loopt juf Joyce stage in groep 1-2
op de donderdag en vrijdag. Zij is een eerstejaars
stagiaire van de PABO.
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