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Gvo/hvo
Volgende week starten ook weer de lessen voor godsdienst
onderwijs gegeven door juf Jacqueline de Ruiter ( GVO) op dinsdag
aan gr. 5-6. Het humanistisch onderwijs HVO ) wordt gegeven door
juf Karin aan groep 7 en 8 en is op de vrijdag
Sportdag De Vlindertuin
Vrijdag 15 september houden we onze gezamenlijke sportdag. We
hebben gemerkt, dat het heel goed is voor de groepsvorming van
de kinderen om gezamenlijke activiteiten aan het begin van het
schooljaar te plannen. Wij vragen voor deze dag weer de hulp van
ouders. Graag uw naam vermelden op de intekenlijst bij de keuken.
Deze dag hebben de kinderen van groep 8 samen met alle kinderen
van stichting Comprix een sportdag bij de Steense en het
Lindecollege.

Wij hopen dat jullie allemaal een fijne vakantie hebben
gehad. Wij hebben in ieder geval weer heel veel zin om te
beginnen.
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groep 7 Hind. Wij wensen jullie een heel fijne tijd bij ons op
school. Ook de nieuwe ouders en natuurlijk Juf Marije, juf
Schoolfotograaf
José en juf Karin (HVO) willen wij van harte welkom heten.
Houdt u er rekening mee dat de kinderen maandag 11 september
op de schoolfoto komen. Kleurige kleding staat vaak het mooist.
Afscheid
Voor de vakantie hebben we afscheid genomen van Zoglina Over de indeling van de gezinnen krijgt u nog deze week bericht.
en Endrit, die naar Duitsland vertrekken en van Ellen, Kyra
en Roan en natuurlijk alle leerlingen van groep 8. Het ga
jullie allen goed op jullie nieuwe school.
Sprookjesweek
De eerste week zal de hele brede school in het teken van
sprookjes staan. Daarom mogen de kinderen de hele week
verkleed als een sprookjesfiguur op school komen.
Oproep
Wij zijn voor a.s. woensdagmiddag nog op zoek naar lege
schoenendozen. Mocht u er één of meerdere hebben, wilt u
deze dan morgen of woensdag meegeven.
Rapporten inleveren
Wilt u deze of volgende week het rapport van uw kind(eren)
inleveren bij de groepsleerkracht?
Bij voorbaat onze hartelijke dank.
Leesmoeders
De groepen 3 t/m 6 zijn op zoek naar ouders die zich willen
inzetten als leesouders. U kunt bij de betreffende leerkracht
doorgeven welke ochtend(en) u het beste passen.

Belangrijke data
September
04 eerste schooldag 2017-2018
04 t/m 08 Sprookjesweek met de brede school “de Vlindertuin”.
11 Schoolfotograaf
12 Vrije dag i.v.m. studiedag leerkrachten !!!!!!
15 Oud papier
15 Sportdag de Vlindertuin
15 Sportdag groep 8 Comprix
18 Schoolarts groep 7
19 Informatieavond groep 1/2 en groep 5/6
26 Informatieavond groep 3/4 en groep 7/8
Oktober
04 start Kinderboekenweek
04 Tuintoneel groep 4
13 Voorleeskampioenschap Tuindorp
17 Zakelijke ouderavond
23 t/m 29 Herfstvakantie
Met vr. groet Annigje van den Berg
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