Veelzijdig leren, om kleurrijk te leven
Inschrijven 10 minutengesprekken groep 1-7
Gisteren hebben de ouders met meer dan 1 kind bij ons op school een mail gekregen dat ze zich in
konden schrijven, via SocialSchools op de 10 minutengesprekken. De ouders met 1 kind bij ons op
school kunnen dat vanaf vandaag doen. U kunt zich inschrijven tot maandag 28 oktober. Dan sluit de
inschrijving zich en draaien wij het rooster uit.
Bijlage
Bij de memo zijn twee bijlage: een over het Kindpakket aanbod voor gezinnen en een over de
Voorlees Express.
Tentoonstelling
Vanmiddag 17 oktober kunnen alle kinderen hun bijzondere voertuigen, die thuis gemaakt zijn
met hun groepje, vanaf 12.45 uur op het schoolplein neerzetten. De overblijfkinderen zetten hun
voertuig om 8.30 uur in het overblijflokaal, als ze gaan eten zetten ze hun voertuig op de goede plaats.
Op het plein is er voor elke groep een apart vak waar ze hun zelf ontworpen voertuig kunnen
tentoonstellen. Om 15:00 uur zullen we de winnaars bekend maken op het grote plein.
U als ouder bent hierbij ook van harte welkom!
Fietsverlichtingscontrole
In de week na de herfstvakantie willen de verkeersouders de fietsverlichting weer controleren. De
dagen worden donkerder en dan is het veilig voor uw kind om een goed licht op de fiets te hebben.
Op woensdag 30 oktober worden de kinderen van groep 3-8 op de fiets verwacht.
Dankdag voor gewas en arbeid
Op de eerste woensdag van november is de nationale dankdag voor gewas en arbeid. Ook zij
besteden daar weer aandacht aan.
Daarnaast willen we ook een inzameling houden voor de mensen die het minder hebben dan wij. Elke
klas heeft een krat waarin de kinderen producten kunnen zetten (er moet een houdbaarheidsdatum op
staan). Deze krat leveren we dan op 7 november in bij de voedselbank.
Helpt u mee? Dan kunnen we ook op deze manier onze dankbaarheid tonen aan onze medemens.
Herfstvakantie
Vrijdag start de herfstvakantie, even een weekje geen school. We wensen iedereen een fijne week en
hopen elkaar maandag 28 oktober weer te zien.
Tot slot
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Een persoonlijke noot. Met mij gaat het gelukkig goed. Ik ben erg blij dat de B12 injecties helpen. Ik
had niet verwacht dat het, achteraf gezien, zo snel werkt. Na de herfstvakantie ga ik weer officieel
100% werken. Nogmaals dank voor jullie medeleven.
Een hartelijke groet,
Mede namens alle leerkrachten van de Groen
Marieke de Jager

