Schooljaar 2014-2015

Verjaardagen
14-10 Storm van Dijk (9jaar)
14-10 Anouk de Kamper (9 jaar)
15-10 Abdulkhader Bashir Omar (11 jaar)

Gefeliciteerd en een fijne dag!

Agenda
Maandag 13-10
Dinsdag 14-10

NIO toets groep 8

Woensdag 15-10
Donderdag 16-10

Directie ochtend afwezig

Vrijdag 17-10

Speelgoedmiddag
Groep 1-2

Zaterdag 18-10
Zondag 19-10
Maandag 22-10

Herfstvakantie

week 42

Jaarvergadering en Thema-avond
Ouderraad
Breng de kwaliteit en talenten van je kind in
beeld.
Op 30 oktober a.s. organiseert de OR een
jaarvergadering met aansluitend een themaavond voor alle ouders en leerkrachten.
Tijdens de jaarvergadering geeft de OR u een
verslag van de activiteiten van het afgelopen
jaar en worden de jaarcijfers gepresenteerd.
De stukken liggen die avond voor u ter
inzage.
Tijdens de thema-avond komt aan de orde
hoe je de kwaliteiten van een kind inzichtelijk
kan maken. Hiervoor bestaat ook een digitaal
hulpmiddel, Map4you, waar wij die avond
kennis mee maken.
De vragen: Wat kan ik? Wat wil ik? Wat vind
ik leuk? Staan centraal om een zo helder
mogelijke portfolio te maken samen met uw
kind, voor uw kind.
U komt toch zeker ook?
Datum: 30 oktober 2014
Aanvang jaarvergadering: 19.30 uur
aanvang thema-avond: 20.15 uur

GEZOCHT GEZOCHT GEZOCHT
Wij zijn op zoek naar handige ouders die

ons kunnen helpen bij wat klusjes in en
om de school.
Vindt u het leuk om zo af en toe te
helpen in onze tuin. Of draait u uw hand
er niet voor om wat platen aan de
buitenkant schoon te spuiten.
Of haalt u ontspanning uit verven en zou
u dat ook wel een paar uurtjes hier op
school willen doen dan horen wat dat
graag!!
U kunt zich opgeven bij Chanine of Carla
of via de mail.

Het Grote Gymfeest bij Heres
Op woensdag 22 oktober doet Turn-en
Dansvereniging Heres uit Bodegraven
mee aan de derde editie van Het Grote
Gymfeest. Overal in Nederland stellen
gymclubs hun deuren open om kinderen
de verschillende facetten van de
gymsport te laten ervaren. Heres
Bodegraven nodigt alle kinderen van
groep 2,3 en 4 van de basisscholen uit
om op woensdag 22 oktober naar
Sportcentrum de Kuil te komen van
13.30 tot 15.00 uur. Kinderen van groep
5,6,7 en 8 zijn van 15.30 tot 17.00 uur
van harte welkom. Aanmelden via de
mail: Fun4youHeres@outlook.com. en
neem zo veel mogelijk vriendjes en
vriendinnetjes mee naar het feest! Heres
heeft een uitdagend parcours uitgezet
met freerunning, turnen, dansen en
springen. Het Grote Gymfeest is een
landelijk initiatief van de KNGU
(Koninklijke Nederlandse Gymnastiek
Unie) in samenwerking met ambassadeur
Epke Zonderland om beweging onder
jonge kinderen te stimuleren. Meer info
zie www.hetgrotegymfeest.nl en
www.heresbodegraven.nl.

Speelgoedmiddag kleuters
Vrijdagmiddag 17 oktober is er
speelgoedmiddag voor de kleuters.
Wilt u er aan denken om geen
breekbaar of gewelds- of electronisch
speelgoed zoals een tablet mee te
geven.

