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Info bulletin no. 03 01-10-2018
Luizen
Er zijn weer luizen geconstateerd. Wilt u uw kind(eren) goed
controleren.

Een meisje!
Nella en Pieter hebben op 21 september een pracht
dochter gekregen; Marin Anne.

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.

Belangrijke data

Oud papier
Bijgaand ontvangt u een nieuw rooster m.b.t. het oud papier. Wij
willen vanaf de volgende actie 7 routes gaan rijden. De Lindewijk
wordt in tweeën gesplitst. Hierdoor hebben we per actie wat meer
mensen nodig. Dit is de reden dat iedereen die op de vorige lijst nog
ergens als reserve stond definitief is gemaakt. Ook heb ik ruilingen die
bij mij bekend waren reeds aangepast. Tevens zijn er enkele
verschuivingen gedaan. Wil u even goed controleren of er in uw
situatie ook iets veranderd is en dit opnemen in uw persoonlijke
agenda. Het voorgaande rooster komt hiermee definitief te vervallen
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

Oktober
02 scholing directeuren
03 Start Kinderboekenweek ( Vriendschap)
03 Tuintoneel gr. 4
06 Rondje Lindewijk
10 Managementoverleg
11 Voorleeskampioenschap Tuindorp
15 Scholing directeuren
16 Algemene jaarvergadering
20 t/m 28 Herfstvakantie
November
02 Oud papier
03 Plein opknappen
05 Toetsweek
14 Managementoverleg
15-16 Sprookje
26 MR vergadering
29 Tuintoneel gr. 6

Met vr. groet Annigje van den Berg

Algemene jaarvergadering
Dinsdag 16 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.
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