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Wist u dat…
Er elke vrijdagochtend
een koffie-uurtje is voor
ouders?

Beste ouders/verzorgers,

Telefoongebruik
We hebben de afspraken over het telefoongebruik op school
aangescherpt. De afspraak luidt als volgt; binnen de hekken
van de school wordt er door de kinderen geen gebruik gemaakt
van de mobiele telefoons. De kinderen nemen indien
noodzakelijk de telefoons onopvallend (in de hand, tas of
broek- of jaszak) mee de school in en leggen de telefoons in de
la van het bureau van de leerkracht. Als we zien dat de
kinderen zich niet aan deze afspraak houden, nemen wij de
telefoon in.
Klankbordgroep
Op de informatieavond van 3 september jl. heeft Yvon in haar
algemene praatje kort aangestipt om dit jaar een
klankbordgroep op te willen starten. Een paar keer per jaar wil
Yvon in gesprek met een aantal ouders over diverse
onderwerpen. Denk bijvoorbeeld aan het meedenken over een
nieuw rapport. Yvon kan dan met ouders in gesprek over de
wensen van ouders. Mocht u interesse hebben om deel te
nemen aan deze groep, loop dan even bij Yvon binnen.
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Agenda:
Elke vrijdagochtend
Koffieuurtje ouders

Zondag 9 september
Juf Ingrid Z jarig
Dinsdag 11 september
Gehandicaptendag gr 7
Woensdag 12 september
Studiedag
Maandag 17 september
Ouderavond groep 2/3
Woensdag 26 september
Zingen voor de jarigen
Woensdag 26 september
Start kinderpostzegelactie
Woensdag 3 oktober
Start kinderboekenweek
Donderdag 4 oktober
Informatieavond VO groep 7/8
Vrijdag 5 oktober
Dag van de leerkracht
Studiedag

Kinderboekenweek 2018
Dit jaar vindt de kinderboekenweek plaats van 3 oktober t/m
14 oktober. Het thema is: Vriendschap! Ook Kinderen voor
Kinderen heeft er dit jaar weer aandacht aan besteed. Hun
liedje heet ‘Kom erbij!’ De kinderen kunnen dus weer flink
zingen, dansen en bovenal lezen.
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