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Schoolfotograaf
Afgelopen week heeft u allemaal het kaartje met de inloggegevens
van de schoolfotograaf ontvangen. Mocht u hier nog vragen over
hebben dan horen wij het graag.
Kinderboekenweek
Woensdag starten we met de Kinderboekenweek. Het thema is dit
jaar Reis mee. Op de website van de Kinderboekenweek kunt u ook
allerlei leuke ideeën voor thuis vinden. Er is o.a. een prachtige
boekenmetrolijn.

https://www.kinderboekenweek.nl/school/

Schoolarts
Donderdag 10 oktober komt de schoolarts voor groep 7. Ouders krijgen
bericht op welk tijdstip ze verwacht worden.
Formulieren Wet op de Privacy
U heeft vorige week formulieren ontvangen die betrekking hebben op het
hanteren van de Wet op de Privacy. Mocht u deze formulieren nog niet
getekend hebben ingeleverd bij de leerkracht, wilt u dit dan zo spoedig
mogelijk doen. Hiervoor onze hartelijke dank.
Opbrengst oud papier
Tijdens de actie van juli is er 13,220 ton papier opgehaald. Hiervoor is een
bedrag van €486,20 overgemaakt op de rekening van de Ouder vereniging.

Voorleeskampioenschap
Vrijdag 11 oktober wordt het voorleeskampioenschap van Tuindorp
gehouden. Onder het toeziend oog van een deskundige jury laten
Belangrijke data
de kinderen hun voorlees skills zien. We zijn heel benieuwd naar
alle prachtige verhalen die ze zullen laten horen.
Cursus Taal –en Rekendans
In de komende periode zal een cursus Taal- en Rekendans bij ons
op school gegeven worden. Hiervoor staan wij onze locatie even af
aan de cursisten. De kinderen zullen er geen hinder van
ondervinden en we kunnen er als school zelfs ons voordeel mee
doen. Op 8-10, 7-11 en 21-11 zullen de cursisten gebruik maken
van ons extra lokaal en van ons speellokaal. De leerkrachten mogen
meeliften op de kennis van de cursisten. Wij steken er dus ook
weer heel veel van op. De cursus is dus voor externen.
Algemene jaarvergadering
Dinsdag 15 oktober vindt de jaarvergadering van de
Oudervereniging plaats. De avond begint om 19:30 uur. In de week
voorafgaand aan de vergadering ontvangt u de agenda 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.
In de Flits is een oproep geweest i.v.m. een nieuw lid voor de MR
en hier heeft Ester Hofstee op gereageerd. We zijn heel blij dat
Ester zitting wil nemen in de MR.

Oktober
2 t/m11 Kinderboekenweek
10 Tuintoneel groep 1
11 Finale Voorleeskampioen
15 Algemene jaarvergadering
16 Managementoverleg
19 t/m27 Herfstvakantie
November
01 oud papier
06 Publieks College op AOC
07 OV vergadering
18 MR vergadering
20 Managementoverleg
27 Drempelonderzoek groep 8
28 Tuintoneel groep 6 (13:30-14:00 uur)

Met vr. groet Annigje van den Berg

Tuintoneel groep 1
Op 10 oktober verzorgt groep 1 het Tuintoneel. Vanaf 13:15
kunnen alle ouders, grootouders en oppassen weer een plekje
zoeken in de zaal en dan zullen de kinderen vanaf 13:30 tot 14:00
hun kunsten voor het voetlicht brengen.
We rekenen weer op een grote opkomst!
Ontruimingsoefening
Afgelopen week hebben we met het gehele IKC onze
uitruimingsoefening gehouden. Binnen 2 minuten waren we met
alle kinderen op het veld! Het verliep dus ontzettend goed. Mocht
er ooit een oefening of echte noodzaak tot ontruimen zijn en u
bent als ouder in de school, wilt u dan de instructies van de
leerkracht volgen en niet op eigen initiatief gaan handelen?
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