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zijn. Heeft u zin en tijd om op
maandagmiddag creatief bezig te zijn
met kinderen, meldt u dan bij de
leerkracht van uw kind . Zij kunnen
goed inschatten waar uw hulp het
meest gewenst is!

MR
Denkt u aan de verkiezingen van de MR? De
stembriefjes kunnen op beide locaties
ingeleverd worden in de brievenbus. Alvast
bedankt!

21 sept.
Info-avond
groepen 7, 8,
neo 2 en 6A
Schoolreisje groepen 1 en 2
Vandaag zijn de kinderen van de
groepen 1 en 2 op schoolreisje naar
Sprookjeswonderland in Enkhuizen
geweest. Het vertrek begon voor ons
als volwassenen spectaculair toen de
bus een geparkeerde auto raakte.
Wij hebben contact gehad met onze
buurman van wie de auto is en
betreuren dat dit heeft kunnen
plaatsvinden. Wij vertrouwen op een
snelle en nette afhandeling.

OR
In ons lustrumjaar is het altijd fijn om samen met
een grotere groep ouders de organisatie van de
festiviteiten vorm te geven. Lijkt het u leuk om
in de ouderraad van de school mee te helpen
geef u dan op! Vindt u dit een te grote
verplichting, aanmelden als hulpouder bij
klassen- of schoolactiviteiten kan altijd. Geef dit
door aan de leerkracht of aan leden van de
ouderraad. Bij een te grote opkomst houden we
geen verkiezing.  Vele handen maken tenslotte
licht werk.

Vanuit Sprookjeswonderland hebben
wij inmiddels vernomen dat de
kinderen een fantastische dag
hebben gehad.

Studiedagen
Donderdag en vrijdag hebben wij
een studie/werk tweedaagse. De
leerlingen zijn die dagen vrij.

Nog meer hulp gevraagd.
We gaan weer van start met het activiteitenuur
voor de groepen 5 t/m 8. In alle groepen zullen
series lessen gegeven worden op het gebied van
tekenen, handvaardigheid, muziek, drama,
dans, multimedia, enz.
Op deze manier waarborgen wij in de school een
doorlopende leerlijn binnen de expressievakken.
Aangezien wij de leerkrachten van groep 1 t/m
4 niet meer zoals vorig jaar kunnen inschakelen
(zij staan immers voor hun eigen groep), zouden
een paar extra handen in de groep zeer welkom
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22 sept.
MR
24 en 25 sept
Studiedagen
Leerlingen vrij
5 oktober
Dag van de
leerkracht.
19 t/m 23 okt.
Herfstvakantie

