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Welkom
Vanaf deze plek willen we een aantal nieuwe kinderen weer van
harte welkom heten bij ons op school. In groep 1 zijn dat Kiek,
Noor, Elise en Lieke. In groep 3 is Mats nieuw en in groep 4 is Lina
nieuw bij ons op school. We hopen dat jullie samen met je ouders
een geweldige tijd bij ons op school zullen hebben.

Nieuwe oud papierlijst
Doordat er veel nieuwe ouders bij zijn gekomen ontvangt u van ons een
nieuwe oud papier lijst (rijders en helpers). Bewaar deze lijst goed en gooi
de oude weg, zodat er geen misverstanden ontstaan.

Belangrijke data
Voorleeskampioenschap
Vrijdag 11 oktober werd het voorleeskampioenschap van Tuindorp
gehouden. … heeft dit kampioenschap gewonnen en mag onze
school vertegenwoordigen tijdens het gemeentelijke
voorleeskampioenschap.
Oud papier
Voor de herfstvakantie heeft u de hesjes en routes voor het oud
papier al meegekregen.
Kunt u ervoor zorgen dat de hesjes volgende week weer op school
ingeleverd worden? Anders ontbreken er steeds hesjes.
Vrijdag wordt het oud papier dus weer opgehaald.

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)

December
05 Sinterklaas
Staking
09 OV vergadering
Zoals u in het nieuws heeft kunnen lezen staan er weer stakingen in 10 informatie avond VO
het onderwijs op stapel en wel voor 6 november.
11 Managementoverleg
De werkdruk, maar met name het groeiend leraren- en
13 Oud papier
schoolleiderstekort zijn voor ons de reden om hieraan mee te
18 Kerst knutsel ochtend
doen. Nog steeds blijkt het in Den Haag niet door te dringen hoe
19 Kerstviering
belangrijk het is dat uw kinderen ( onze burgers van de toekomst)
21 t/m 5 januari Kerstvakantie
goed onderwijs verdienen. Hiervoor zijn voldoende leerkrachten
nodig die een goede opleiding genoten hebben. De tekorten
worden steeds nijpender!
Wij sluiten daarom op 6 november onze schooldeur voor een dag
en zullen onze stem laten horen tijdens de manifestaties in het
land!
Met vr. groet Annigje van den Berg
We rekenen op uw steun, want ook u wilt natuurlijk het best op de
lange termijn voor uw kind!!!
Publieks College
Op dinsdag 5 november is het Publieks College weer. Een aanrader
om heen te gaan. Deze keer zal het weer plaatsvinden op AOC
Terra. Bij deze flits vindt u een uitnodiging hiervoor. Hoe op te
voeden in deze tijd van internet???
Geef u snel op, want vol=vol.
Vervanging Geeke
Het gaat steeds beter met Geeke en ze zal dan ook steeds vaker en
meer zelf de lessen geven. Toch kan het nog niet zonder
vervanging. Vanaf volgende week vervangt Amarins op de dinsdag
en woensdag en al vanaf deze week neemt Liselotte de vervanging
voor haar rekening op de donderdag en vrijdag. Indien we op de
andere momenten geen vervanger kunnen vinden ( is op dit
moment namelijk nog niet bekend) dan neemt Annigje de
vervanging voor haar rekening.
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