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Welkom
Vanaf deze plaats willen wij Ellen van harte welkom heten
op obs Tuindorp; Ellen heeft al eerder bij ons op school
gezeten en zit in groep 7. Ellen wij wensen je samen met
je ouders nog een heel fijne tijd bij ons op school.
Pauzehap
We hebben op school de afspraak dat kinderen fruit
meenemen voor de pauze. Het is dus niet de bedoeling
dat kinderen met koeken op school komen. We hebben
het predicaat “Gezonde school” gekregen en horen ons
dus ook aan deze afspraken te houden. Dus ook geen
snoep bij traktaties voor verjaardagen.
Sportdag De Vlindertuin
Vrijdag 21 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 ‘s ochtends weer de hulp van ouders.
We hebben op dit moment nog maar 3 aanmeldingen bij
de kleuters en 3 bij groep 3 t/m 7. Bij de kleuters hebben
we 7 hulpouders nodig en bij groep 3 t/m 7 hebben we 10
ouders nodig. We hopen dat er nog ouders zijn die kunnen
helpen, anders kan de sportdag helaas niet doorgaan.
Graag uw naam vermelden op de intekenlijst bij de
keuken of aanmelden via de mail. Deze dag hebben de
kinderen van groep 8 samen met alle kinderen van
stichting Comprix een sportdag bij de Steense en het
Lindecollege.
Tuintoneel gr.4
Woensdag 3 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.

Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek vindt plaats van 3 t/m 14 oktober.
Het thema is Vriendschap Kom erbij! Voor meer informatie of b.v.
leuke activiteiten, kijk ook eens op de website
http://www.kinderboekenweek.nl

Plein opknappen
In de pleincommissie hebben we een datum gevonden waarop we het
plein willen opknappen.
Op zaterdag 3 november gaan we aan de slag. We beginnen dan om
08:00 uur en er zal gezorgd worden voor een lunch tussen de middag.
We zoeken hulp voor deze dag, want vele handen maken licht werk.
Kun en wil je helpen, geef je dan even op bij school.
Er zijn ook al ouders geweest die hebben aangegeven dat ze willen
helpen. We gaan ervan uit dat deze ouders ook aanwezig zullen zijn
op onze “kluszaterdag”. Mocht je toch niet kunnen geeft het dan even
zo snel mogelijk door aan school.
Ik eet het beter
De groepen 5 t/m 8 doen deze week mee aan het project “Ik eet het
beter”. Hierbij krijgen de kinderen een gezonde pauze hap en les in
gezonde voeding.
Belangrijke data
September
18 Schoolarts gr. 7
21 Sportdag de Vlindertuin
21 Sportdag groep 8 Comprix
25 Schoolarts gr. 7
Oktober
02 scholing directeuren
03 Start Kinderboekenweek ( Vriendschap)
03 Tuintoneel gr. 4
06 Rondje Lindewijk
10 Managementoverleg
12 Voorleeskampioenschap Tuindorp
15 Scholing directeuren
16 Zakelijke ouderavond
20 t/m 28 Herfstvakantie

Oud papier
In de maand juni is er 16,300 ton oud papier op gehaald
en in juli is er 15,880 ton. Dit is weer goed voor een
bedrag van € 724,44 en €690,19. Hier zijn we weer heel
blij mee.
We merken dat we soms veel moeite moeten doen om de
acties rond te krijgen, maar bedenk dat dit geld ten goede Met vr. groet Annigje van den Berg
komt aan jullie kinderen.
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