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Oud papier
In de maand juli hebben we weer een fantastische
opbrengst weten te realiseren n.l. € 2250,39.
Weer een geweldig resultaat.
Rapporten inleveren
Denkt u om het inleveren van de schoolrapporten.
Oproep
Voor dit schooljaar zijn wij nog op zoek naar een aantal
ouders die een 5 tal keren per jaar de kinderen willen
controleren op de aanwezigheid van neten (luizen). Bij de
keuken hangt de intekenlijst waar u uw voorkeur op kunt
aangeven. Vele handen maken licht werk, dus ook als u niet
altijd kunt stellen we veel prijs op uw opgave.
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.

Sportdag De Vlindertuin
Ondanks de slechte vooruitzichten was het afgelopen vrijdag prima
sportdag weer. De kinderen waren dan ook fanatiek bezig met het
meten van hun krachten. Uiteindelijk zijn de volgende kinderen als
winnaar uit de bus gekomen; gr. 3 Meije en Marti gr. 4 Lieke en
Sander gr. 5 Jildou en Jayden gr. 6 Silke en Robin gr. 7 Annemarije
en Bastian.
Informatieavonden
Dinsdag 19 september is de informatieavond van groep 1-2 en 5-6.
Dinsdag 26 september is de informatieavond voor groep 3-4 en
groep 7-8. De avonden starten om 20.00 uur. De inloop is vanaf
19:45 uur.
Tijdens deze avond krijgt u als ouder informatie over hoe er in de
groep gewerkt wordt.
Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek vindt plaats
van 4 t/m 15 oktober.
Het thema is griezelen. Gruwelijk
eng! Voor meer informatie of b.v.
leuke activiteiten, kijk ook eens op
de website
http://www.kinderboekenweek.nl

Kinderpostzegels
Woensdag 27 september is weer de Kinderpostzegel-actie.
We vragen hiervoor de medewerking van de kinderen uit de
groepen 7 en 8. Dit jaar ligt het accent op een goed thuis
voor kinderen die niet meer bij hun ouders kunnen wonen,
opgroeien in een arm gezin of met hun ouders in de opvang
wonen. Er wordt op school nog uitleg gegeven hoe deze
actie werkt. Wil je meer weten over deze actie kijk op
http://www.kinderpostzegels.nl

Algemene jaarvergadering
Dinsdag 17 oktober vindt de Algemene Jaarvergadering van de
oudervereniging plaats. Deze avond start om 19.30 uur. Na afloop is er
zoals gebruikelijk een hapje en een drankje. De agenda
voor deze avond ontvangt u t.z.t. per mail. U kunt zich aanmelden door
een mail te sturen naar ageethdegraaf@gmail.com
Mocht u ook de stukken voor deze avond willen ontvangen, dan kunt u dit
per mail aan Ageeth laten weten.

Tuintoneel gr.4
Woensdag 4 oktober verzorgt groep 4 de voorstelling van
Tuintoneel. De voorstelling begint om 13:30 uur. Alle
ouders, verzorgers, opa’s, oma’s en oppassen zijn van harte
welkom op onze school. Zorg dat u op tijd aanwezig bent.
We hopen op een mooie voorstelling, een grote opkomst en
enthousiast publiek. De kinderen hebben er heel veel zin in.

Belangrijke data
September
18 Schoolarts groep 7
19 Informatieavond groep 1-2 en groep 5/6
26 Informatieavond groep 3-4 en groep 7/8
27 Kinderpostzegels
Oktober
04 start Kinderboekenweek
04 Tuintoneel groep 4
13 Voorleeskampioenschap Tuindorp
17 Algemene jaarvergadering
23 t/m 29 Herfstvakantie
Met vr. groet Annigje van den Berg
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