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Schoolgids en schoolkalender
U hebt hem waarschijnlijk al gezien op de site
van de school. Onze nieuwe schoolgids en
schoolkalender zijn te downloaden. Jaarlijks
komt er een nieuwe schoolgids uit. In onze
schoolgids staat hoe wij werken, wie er
werken, wat onze visie is en veel praktische
zaken, regels en afspraken. Wij raden u dan
ook aan om de gids jaarlijks even door te lezen
zodat u weer helemaal op de hoogte bent van
ons reilen en zeilen.

Kinderboekenweek
Komende week start de Kinderboekenweek
met als thema Hallo Wereld. Alle groepen
gaan aan de slag met een specifiek land. Aan u
te raden van welk land uw kind straks
specialist is.
Op onze kijkavond op 18 oktober bent u van
18.30 tot 20.00 uur van harte welkom op
beide locaties om de resultaten te komen
bewonderen.

Het is altijd leuk om de kinderen in hun
mooiste outfit te zien verschijnen.
Er is gelegenheid om broer/zus te laten
fotograferen die nog niet op de flierefluiter
zitten. Dit kan na schooltijd. Een intekenlijst
hangt bij het kantoor van Karin

Zing-er-es-uit
Maandagmiddag heeft de eerste Zing-er-es-uit
van dit schooljaar plaatsgevonden. Alle
leerlingen van groep 5 t/m 8 verzamelden zich
in de middenruimte om per groep een lied ten
gehore te brengen. Het repertoire was ook dit
keer zeer divers: leuke kinderliedjes over
zeilreizen naar Amerika, grappige opa’s en
opscheppers, een lied van Kinderen voor
Kinderen en tot slot twee coupletten van het
Wilhelmus vertolkt door groep 7/8. Kortom,
een zingende school!

Deep let op!
Dinsdagmiddag starten de deep kinderen om
13.15 uur op het hoofdgebouw voor de
opening van de KINDERBOEKENWEEK.

5 Oktober
5 Oktober is de dag van de leerkracht. Wij
doen die dag gewoon waar we goed in zijn.
Uw kind lesgeven. 
Agenda

Schoolfotograaf
Maandag 1 oktober komt de schoolfotograaf.
De kinderen gaan individueel en samen met
broertjes of zusjes en klasgenoten op de foto.

1 okt.
2 okt.
3 okt.
5 okt.
10 okt.
15 okt.
18 okt.
22 t/m 26 okt.

Schoolfotograaf
Kinderboekenweek
sportdag onderbouw
Dag van de leraar
Voorlichting VO
Studiedag leerlingen vrij
Kijkavond
Herfstvakantie

