Schooljaar 2014-2015

Verjaardagen
Deze week zijn jarig:
06-11 Dax van den Berg (12 jaar)
06-11 Sandy Ooms (5 jaar)
06-11 Sophy Siddiqui (6 jaar)
09-11 Wybren Puister (9 jaar)

Agenda
Maandag 03-11

Voorstelling De
Nachtegaal voor groep 3
en 4 van het
Kunstgebouw

Dinsdag 04-11

Gr 7 naar de vijverhof
Voorstelling De
Nachtegaal voor groep 3
en 4 van het
Kunstgebouw

Gefeliciteerd en een fijne dag!
Woensdag 05-11
Donderdag 06-11
Vrijdag 07-11
Zaterdag 08-11

Aanmelden activiteiten
Vorige week heeft u een formulier
ontvangen waarop u kunt aangeven bij
welke activiteit u eventueel wilt helpen.
Mocht u belangstelling hebben, wilt u
dan niet vergeten het formulier bij de
leerkracht in te leveren.

week 45

Zondag 09-11
Maandag 10-11

Fietsverlichting

Vorderingsgesprekken

Op zaterdag 15 november a.s. wordt er
door de drie plaatselijke fietshandelaren
aandacht besteedt aan goede
fietsverlichting.
Op deze dag kunnen u en uw kind gratis
uw fietsverlichting laten controleren en
repareren. U betaalt alleen de
onderdelen indien deze vervangen
moeten worden.
Nu de donkere winterdagen weer voor
de deur staan, een prima actie van de
plaatselijke fietshandelaren! De kinderen
en uzelf kunnen weer goed zichtbaar de
weg op. Van harte aanbevolen.

Op maandag 24 en dinsdag 25 november
zullen de vorderingsgesprekken worden
gehouden. Alle ouders krijgen hiervoor
binnenkort een uitnodiging om 10 minuten
over de ontwikkeling van hun kind(eren) te
komen praten. Mocht u een van deze
avonden echt niet kunnen komen, wilt u dit
dan aan de leerkracht(en) van uw kind(eren)
doorgeven. Wij zullen hier dan rekening mee
houden bij de planning.

Vraag van de overblijfmoeders

Gezocht luizenmoeders
Na iedere vakantie wordt de hele school
gecontroleerd op hoofdluis door een
aantal enthousiaste moeders.
Deze leuke groep is op zoek naar
versterking.
Meldt u aan en maak deel uit van de
vrijwilligers voor school. Voor meer
informatie kunt u terecht bij juf Carla of
één van de luizenmoeders.

Kunnen de kinderen hun eten en drinken
voorzien van naam.
Vooral bij de jonge kinderen is er nog
weleens verwarring van wie wat is

Luizencontrole
Vorige week woensdag hebben de
luizenmoeders de hele school weer
gecontroleerd.
Goed nieuws!!!
De hele school is luizenvrij!!!
Natuurlijk willen wij dit graag zo houden.
Wilt u thuis ook regelmatig uw kind
controleren? Dan proberen wij met elkaar
de school ‘schoon’ te houden.
Luizenmoeders nogmaals bedankt!

