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Sprookje
De organisatie stopt na maar liefst 70 jaar met deze traditie.
Vrijdagmiddag 16 november gaan we met de kinderen van groep 3 t/m 6
voor de allerlaatste keer naar het Sprookje in Ter Idzard. De kinderen van
groep 3 en 4 gaan hier in auto’s naar toe. De kinderen van groep 5/6 gaan
op de fiets naar het sprookje. De aanvang is om 13.00 uur. Het vertrek is
Welkom
om 12.30 uur vanaf school en het ophalen om +/- 15.15 uur bij De Bult in
Vorige week is Jayden ( groep 2) nieuw bij ons op school gekomen. Ter Idzard. Voor het vervoer van groep 3-4 hebben wij nog een 10-tal auto’s
Wij wensen Jayden samen met zijn moeder veel plezier bij ons op
nodig. Ook voor groep 5-6 hebben wij een tweetal begeleiders nodig bij de
school.
fietstocht naar Ter Idzard. U kunt zich hiervoor opgeven door het in te
vullen op de intekenlijsten bij de keuken.
Voorleeskampioenschap Tuindorp
Ouders die de kinderen brengen kunnen niet mee de zaal in, omdat die
Afgelopen vrijdag werd de finale van het voorleeskampioenschap
anders te vol wordt. Deze middag zijn de kinderen van gr. 3 t/m 6 dus later
gehouden. In groep 5/6 werd Jildou eerste. In groep 7/8 was Carice uit. Rond 15.45 uur zijn de kinderen terug bij school!! Vrijdagavond 16
de grote winnaar en zij mag dan ook onze school
november is er een voorstelling voor ouders, oud-leerlingen en andere
vertegenwoordigen in de regionale voorronde.
belangstellenden. Deze voorstelling begint om 20.00 uur.
School verlaters
Vandaag waren Elisa, Nina en Jayden voor het laatst bij ons op
school. Zij gaan verhuizen. Wij wensen jullie heel veel plezier op
jullie nieuwe school.

Plein
Zaterdag 3 november zal het plein worden opgeknapt. De vaders
die zich hiervoor hebben opgegeven (Arjen, Simon, Dirk, Sjoerd,
Gerald, Martin en Sjoerd + familie) worden om 7.30 uur bij school
verwacht. Voor de lunch wordt gezorgd. Over het benodigde
materiaal krijgen jullie nog nader bericht. Natuurlijk hopen wij dat
er nog meer vaders ons willen komen helpen.

Herfstvakantie
Vrijdag is het alweer
herfstvakantie. We hopen
natuurlijk dat we ook deze
week nog mogen genieten van
het prachtige nazomer weer.

Oud papier
Donderdag krijgt u alvast het hesje voor de oud papier actie van
vrijdag 2 november. Zoals eerder vermeldt gaan we vanaf deze
datum 7 routes rijden.

Belangrijke data
Oktober
20 t/m 28 Herfstvakantie
November
02 Oud papier
03 Plein opknappen
05 Toetsweek
14 Managementoverleg
16 Sprookje
26 MR vergadering
29 Tuintoneel gr. 6
December
? Sinterklaasfeest
12 Informatieavond groep 7 19.30 VO groep 8 20.00 uur
14 Oud papier
19 Kerstknutselochtend
19 management overleg
20 Kerstviering
22 t/m 6 januari kerstvakantie

Met vr. groet Annigje van den Berg
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