Flitsnieuws
Flits no. 5 15- 10-2021
Rondje Lindewijk.
Wat werd er zaterdag 2 oktober weer hard gerend door de Lindewijk! Ook veel Tuindorpkinderen kwamen supersnel
voorbij. Meedoen is belangrijker dan winnen, maar toch...Een keertje shinen op het podium, dat wil toch iedereen. Dit
jaar is dat gelukt bij Kiek, Lars, Silvan, Roan, Tara en Hannah. Knap gedaan! Gefeliciteerd allemaal.
Voor in de Herfstvakantie staan er ook een aantal sportieve activiteiten gepland. Meer informatie over deze
activiteiten is te vinden in de bijlagen.
Verlof juf Anneke en juf Marijke
Deze week is voorlopig de laatste week voor juf Anneke (groep 4) en Juf Marijke (groep 8) bij ons op school. Vanaf
volgende week gaan deze juffen genieten van hun zwangerschapsverlof. Wij wensen juf Anneke en juf Marijke een
heel fijn verlof toe.
De vervanging van juf Anneke zal gedaan worden door juf Hennie de Boer en de vervanging van juf Marijke zal gedaan
worden door juf Milou Stieding.
Voorleeskampioenschap
Vandaag, vrijdag 15 oktober is het voorleeskampioenschap van Tuindorp gehouden. Na een spannende strijd is Jens
voorleeskampioen van groep 5 /6 geworden en Sander in groep 7/8. Sander mag onze school vertegenwoordigen
tijdens het gemeentelijke voorleeskampioenschap. Sander en Jens nogmaals gefeliciteerd.
Herfstvakantie
De weken na de zomervakantie zijn omgevlogen vanaf volgende week kunnen de kinderen genieten van een
welverdiende vakantie. Het team van OBS Tuindorp wenst u en alle kinderen een hele fijne herfstvakantie toe. We zien
alle kinderen graag op maandag 25 oktober weer op school.
Schoolfotograaf
Woensdag 27 oktober komt de schoolfotograaf. De planning voor de broers-zussen intern is van 12.55u – 14.00u.
Maandag na de vakantie zullen wij met u communiceren over de eventuele foto’s met broertjes/zusjes extern.
Oud papier
29 oktober staat de volgende oud papier actie gepland. Als bijlage treft u de indeling van de rijders en de helpers aan.
Wij willen u er nogmaals op wijzen dat als u niet kunt u zelf vervanging moet regelen. Dit kunt u dan vervolgens
doorgeven aan de coördinator van de oud papier actie, voor deze actie is dat Jan Ynte Delfsma.
Na de actie staat er in school een hapje en drankje klaar voor de rijders en helpers.

Deze Flits bevat de volgende bijlagen;
Bijlage 1; Indeling oud papier
Bijlage 2; Sporttour Herfstvakantie
Bijlage 3; Korfbaltoernooi
Bijlage 4; nieuwsbrief GMR
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Belangrijke data
Oktober
16 – 24 Herfstvakantie
25 Flits
27 Schoolfotograaf
29 Oud papier
November
01 – 05 toetsweek
08 Flits
08 jaarvergadering
22 Flits
24 Drempelonderzoek groep 8
25 Tuintoneel groep 1 13.30u – 14.00u

NB. Wijzigingen voorbehouden.
Opmerkingen t.a.v. deze flits kunnen worden gemaild naar
directie.tuindorpschool@comprix.nl
Met vriendelijke groet,
Team OBS Tuindorp
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