Flitsnieuws
Info bulletin no. 04 16-10-2017
Voorleeskampioenschap Tuindorp
Afgelopen vrijdag werd de finale van het
voorleeskampioenschap gehouden. In groep 5/6 was Jildou
de beste, In groep 7/8 was Delila de grote winnaar en zij
mag dan ook onze school vertegenwoordigen in de
regionale voorronde.
Veerkieker groep 7/8
Donderdag 19 oktober aanstaande gaan de kinderen van
groep 7/8 naar het museum Rietvlechtmuseum in
Noordwolde. Hiervoor hebben wij gelukkig weer voldoende
rijders kunnen vinden. Het vertrek is om 8.30 uur en
ongeveer 12.30 uur zijn we terug. Het rijschema hebt u
reeds ontvangen.
Kinderpostzegels
Met de kinderpostzegel actie wisten de kinderen uit groep
7/8 maar liefst € 2600,00 binnen te slepen. Een geweldig
resultaat wat ten goede komt aan 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.
Oud papier
Donderdag a.s. krijgen de chauffeurs en helpers voor de
route op 3 november alvast de route en het hesje.
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 heeft u al ontvangen per mail. U kunt zich
nog 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.
Informatieavond Cito groep 1/2
Maandag 30 oktober is er een informatieavond over het
gebruik van Cito in de kleutergroepen. Deze avond begint
om 20.00 uur en zal ongeveer een uurt duren

Digiborden
Maandag 13 en dinsdag 14 november worden de nieuwe
touchscreen borden geplaatst. Hier zijn wij erg blij mee!!

Oproep
Voor het versieren van de school bij diverse activiteiten wil de
oudervereniging graag een lijst met creatieve ouders die op oproep
basis beschikbaar willen zijn om te helpen bij de aankleding van de
school. U kunt zich hiervoor intekenen op de lijst bij de keuken.
Contactweek
In de week van 13 november houden we de contactweek. Tijdens
deze contactweek zal de leerkracht indien zij iets met u wil
bespreken, u uitnodigen voor een gesprekje op school. Mocht u zelf
graag een gesprek met de leerkracht willen dan kunt u dat voor 4
november doorgeven, zodat dit ook meegenomen wordt in het
schema. De gesprekken zullen eventueel ook op de middag plaats
vinden. Deze contactweek is dus niet voor alle ouders.

Belangrijke data
Oktober
17 Algemene jaarvergadering
19 Bezoek Rietvlechtmuseum groep 7/8
23 t/m 29 Herfstvakantie
31 informatieavond Cito groep 1-2
30 Toetsweek
November
01 Toetsweek
03 Oud papier
11 Sint Maarten (weekend niet met school)
13 t/m 17 contactweek
19 Sprookje gr. 3 t/m 6
22 Veerkieker Rietnymf gr. 2
30 Tuintoneel gr. 5/6
December
05 Sinterklaasfeest
12 Informatieavond VO groep 8
15 Oud papier
20 Kerstknutselochtend
21 Kerstviering
23 t/m 7 januari kerstvakantie

Met vr. groet Annigje van den Berg
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