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Welkom op school

Ons dat hetr niet mwerkte, hadden wij
Milad Aouadi wordt 28 oktober 4 jaar en komt dan elke dag bij
vanmorgen
een heel gezellige openi
juf Marja en juf Jeannette in groep 1-2 geel.
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Actie fietsverlichting
Het begint al weer vroeg donker te worden. Dit betekent dat
de kinderen die op de fiets ergens naar toe gaan (school, sport,
enz. ) ook weer door het donker moeten fietsen. Het is
belangrijk dat de verlichting van hun fiets dan goed werkt.
Want alleen dan val je op. Vandaar de landelijke
actie “fietsverlichting”. En op de actiedag van 29 oktober kun
je zelfs gratis je fietsverlichting laten repareren bij de
deelnemende fietshandelaren. Alleen de materialen dienen
dan te worden betaald.
In de actieweek van 31 oktober tot en met 7 november wordt
door deze rijwielhandelaren 10% korting gegeven op reparatie
en materialen. Van harte aanbevolen.

Agenda
Komende week
17-21 okt.
Herfstvakantie

Belangrijke data
31-10 en 1-11 Oudergesprekken
28+29-10
Adviesgesprekken groep 8

Deze rijwielhandelaren doen mee met de actie:
o Fietspad Tweewielers, Noordstraat 34, Bodegraven
o Veelenturf Tweewielers, Oud Bodegraafseweg 14, Bdgr. n
o Janwillem Bodegraven, Kerkstraat 53, Bodegraven
o Bike Totaal Nomen Tweewielers, Raadhuisweg 29-31,
Reeuwijk
o De Bruin 2wielers, De Groendijck 47, Waarder

Jarigen
18 okt.
21 okt.
21 okt.
23 okt.
23 okt.
24 okt.
25 okt.
27 okt.
28 okt.
28 okt.
28 okt.

Lianne 6 jaar
Marwane 10 jaar
Sytse 7 jaar
Nikki 5 jaar
Esmay 8 jaar
Emma 9 jaar
Sara 11 jaar
Sabir 10 jaar
Milad 4 jaar
Marc 12 jaar
Bjorn 10 jaar

gr. 3
gr. 6
gr. 4
gr.1-2 oranje
gr. 4
gr. 6
gr. 7
gr.6
gr. 1-2 geel
gr. 8
gr. 6

Van harte gefeliciteerd

Oudergesprekken
Maandag na de herfstvakantie ontvangt u informatie over de
Ziengesprekken. Deze zullen plaatsvinden op maandag 31
oktober en 1 november a.s.
De adviesgesprekken voor groep 8 vinden plaats op 28 en 29
oktober a.s.
U ontvangt nog een uitnodiging.

