Schooljaar 2015-2016

Verjaardagen
Deze week zijn jarig:
7 sept.
Hichem 7jaar
9 sept.
Nancy 10 jaar
13 sept.
Jayda 6 jaar

Gefeliciteerd en een fijne dag!

week 37

Agenda
Maandag 07-09
Dinsdag 08-09

Woensdag 09-09

Donderdag 10-09
Vrijdag 11-09

Kijkje in de Keuken
groep 4 om 8.30 uur
Voorlichting groep 8 om
19.00 uur
Kijkje in de Keuken
groep 8 om 8.30 uur
Groepen 1-2 bezoeken
de Kaasboerderij
Kijkje in de Keuken
groep 3 om 8.30 uur
NIO groep 8
Schoolvoetbaltoernooi
groep 8 (met aanvulling
uit groep 7)

Excursie groepen 1-2
Woensdag gaan we met de kleuters naar
de Kaasboerderij. We krijgen een
rondleiding bij de koeien en gaan kijken
hoe kaas gemaakt wordt. Misschien
kunnen we er ook nog even spelen.
Fijn dat er weer genoeg ouders zijn voor
het vervoer.

Nieuws vanuit de MR
De Medezeggenschapsraad heeft
maandag 31 augustus de eerste
vergadering van dit schooljaar gehad.
Daarin hebben wij onder andere de
volgende dingen besproken:
-We gaan ons buigen over de
overblijfregeling in samenspraak met het
team en de directie.

Informatie groep 8
Voor groep 8 is er een afzonderlijke
bijeenkomst met het oog op het
voortgezet onderwijs. Deze vindt plaats
op dinsdag 8 september om 19.00 uur.

-We hebben de schoolgids
doorgesproken.
-We zijn bezig met een flyer om de ouders
te informeren over de werkzaamheden
van de MR.

Eerste heilige Communie
De datum van de Eerste Heilige Communie
bekend is.
Deze is zondag 22 mei om 11.00 uur

Gezocht!!!
Enthousiaste overblijfkrachten.
Beschikbare dagen kan in overleg.
Vindt u dit leuk en heeft u tijd neem dan
contact op met juf Chanine.

Kijkjes in de keuken
Onderstaand het schema van de Kijkjes in
de Keuken.
Tijdens deze “kijkjes” zal de leerkracht
kort informatie geven over de gang van
zaken in de groep.
Overige data Kijkjes in de keuken:
8 september groep 4
9 september groep 8
10 september groep 3
15 september groep 6

Regel van de week
We praten op een vriendelijke toon met
en over elkaar.
Wilt u hier thuis ook aandacht aan besteden?
Dat stellen wij zeer op prijs.

