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Maandagmorgen 5 oktober stond een
delegatie van de Ouderraad op de stoep
om het Team te verrassen. Onder het
motto
Vandaag is het de dag van de leraren
en om jullie een koudje te besparen
hier een warm gebaar:
ventileren maar!
werd een mand met sjaals, petten en
warme sokken overhandigd. Een mooi
gebaar waar waardering uitspreekt.
Dank!
Ook de mand met fruit namens het
Schoolbestuur viel in goede aarde.

De komende periode
Agenda
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

19
20
21
22
23

oktober
oktober
oktober
oktober
oktober

•
•
•
• Workshop Theater met een boek gr5-6
• Schrijver in de klas gr3-4: Annemarie Bon

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

26
27
28
29
30

oktober
oktober
oktober
oktober
oktober

•
•
•
•
•

15:45 Vergadering Feestcommissie
20:00 Ledenvergadering Ouderraad
Studiedag Team, KINDEREN VRIJ
10:30 Gastles Bureau Halt: Online veiligheid

Donderdag 22 oktober: Workshop
Theater met een boek gr5-6

Groep 5-6 krijgt
donderdag een
workshop ‘Theater
met een boek’.
Tijdens deze workshop
maken de kinderen kennis met
de basisvaardigheden van toneelspelen in combinatie met muziek
en dans. Er is veel ruimte voor
de eigen fantasie.

Vrijdag 9 oktober:
Schrijver in de klas
groep 3-4, Annemarie
Bon
Vlak voor de Herfstvakantie kregen we het bericht
dat schrijfster Annemarie
Bon ziek was en dus niet
kon komen.
Voor vrijdag 23 oktober is een nieuwe
afspraak gemaakt. Hopelijk kunnen de
vele vragen van de kinderen nu wel beantwoord worden.
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Extra aandacht voor
Parkeren auto’s voor de school
De periode voor de Herfstvakantie heeft het
behoorlijk geregend. Reden voor een groot
aantal ouders hun kind met de auto naar
school te brengen of op te halen.
We vragen u om uw auto (vooral bij het ophalen) niet te parkeren op het stukje Marsstraat recht tegenover de school. Dit veroorzaakt onoverzichtelijke situaties voor de kinderen die op de fiets naar huis gaan of de
straat zelfstandig oversteken.
Er is voldoende plek langs de Planetenlaan of op de parkeerplaatsen iets verderop in
de Marsstraat of om de hoek bij de Aardebaan.
En van het kleine beetje regen om lopend naar de auto te gaan, krullen de haren toch
veel mooier?
Na de persconcertentie van premier Rutte en
minister De Jonge, 13 oktober, werkt de POraad aan een uitwerking van de nieuwe maatregelen in een nieuw protocol voor het basisonderwijs. Specifiek wordt gekeken welke
consequenties de verscherpte maatregelen
hebben voor hulpouders in school. Vooralsnog
laten we het Overblijven doorgaan, maar zetten alle andere hulp (dus ook de geplande
Hoofdluiscontrole deze week) even in de
wacht.

Jarigen

“Juf, ik ben geboren op mijn verjaardag”
In de Herfstvakantie waren
13 oktober: Nyola (gr3)
14 oktober: Saar (gr4)
16 oktober: Naomi (gr1)
jarig.
We hopen dat jullie een mooie dag hebben
gehad.
Volgende week is
17 oktober: Duncan (gr3)
jarig.
We wensen hem
een hele fijne verjaardag.
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Uitsmijters

