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Sponsorloop & kinderpostzegels
Woensdag 22 september was de sponsorloop
voor Gelden vur Helden. Namens hen een
dankwoord aan alle kinderen van onze school
voor jullie geweldige inzet! Het gemiddelde
aantal gelopen rondjes lag tussen de 3,68 en
5,67. Er is door Kameleon een bedrag opgehaald
van

€ 1285,29, dat is fantastisch! Een aantal

goede doelen heeft zich al aangemeld. Het geld
gaat dus zeker goed terecht komen.

Ook zijn de kinderen van groep 7 en 8 weer langs
de deuren gegaan met de landelijke
kinderpostzegelactie voor het goede doel.
We zijn trots op jullie inzet!

Kinderboekenweek
Donderdag hebben we de kinderboekenweek
geopend op het schoolplein. Het thema "worden
wat je wil" werd geïntroduceerd door juf Marielle,
die graag wel astronaut wilde worden! In de klas
worden er verschillende activiteiten gedaan.
Komende week klinkt ook een aantal keer de
voorleesbel, waarbij de leerkrachten in een andere
klas komen voorlezen.

Studiedag
Afgelopen woensdag waren de kinderen vrij en
hadden

de

collega's

van

interessante
van

leerkrachten
de

dag

leerlingen

scholen
met

en

studiedag

2

van

met

alle

Edu-Ley.

Een

lezingen

leerkrachten.

In

over

gedrag

de

middag

hebben we nog een prijs gewonnen met beste
foto; 'alle neuzen dezelfde kant op'. Daar zijn we
natuurlijk apetrots op!

Dorpsdokter
Afgelopen donderdag is groep 8 naar museum De
Dorpsdokter geweest in Hilvarenbeek. De kinderen
hebben een leuke en educatieve middag gehad!

Open dagen VO
De

open

staan

dagen

binnenkort

van
weer

het
op

voortgezet
de

onderwijs

kalender.

In

de

bijlage vindt u een overzicht van de scholen.

Meidenvenijn
Vrijdag hebben de meiden van groep 7 en 8 een
preventieles

gehad

van

"Meidenvenijn".

Er

is

gesproken over verschillende meidenrollen en de
kwaliteiten en negatieve kanten van deze rollen.
Binnenkort

volgt

er

meer

informatie

over

het

vervolg hiervan.
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De gouden regel die deze maand centraal staat:
"Binnen is wandelgebied, buiten hoeft dat lekker niet"

Hiep hiep hoera
De jarigen van oktober worden op woensdag
20 oktober weer toegezongen door de school. U
bent

hierbij

van

harte

welkom!

Bij

mooi

weer

zingen we weer buiten bij de vlag. Bij slecht weer
binnen in de speelzaal.

De

kinderen

van

de

leerlingenraad

worden

dan

ook aan u voorgesteld.

Groep 1/2B: Femke, Louiso
Groep 3: LJ
Groep 4: Yasmiin, Efe, Milan
Groep 5: Gyvano
Groep 7: Jaedy
Groep 8: Boy, Yara

Femke start volgende week in groep 1/2.
We wensen haar een fijne schooltijd toe!

Koffie-uurtje
Vrijdag 15 oktober vindt van 8.35 - 9.45u het eerste
koffie-uurtje weer plaats in de aula. Loop gezellig
binnen voor een kopje koffie en gezellig praatje
met elkaar!

Gymles buiten
juf Sophie volgt de gymopleiding. Afgelopen vrijdag
gaf

ze

de

kinderen

van

groep

3/4

een

gymles

buiten. Zowel de kinderen als de juf vonden het een
geslaagde gymles!

Oudervereniging
Op 30 september is de oudervereniging weer bij
elkaar geweest. We hopen dat we dit schooljaar
alle activiteiten weer door kunnen laten gaan. De
eerste activiteit, de schoolreis, is al weer achter de
rug.

De

werkgroepen

voor

de

rest

van

het

schooljaar zijn verdeeld. Ook zal er binnenkort een
bericht over de ouderbijdrage komen.
Bregje, Linda, Linda. Susan, Marieke, Mariëlle en Kim
zijn er klaar voor!

Speelplaats
Zoals u wellicht gezien heeft, zijn de rioolbuizen op
de

speelplaats

hebben

we

het

nog

steeds

afgezet.

inspectierapport

Onlangs

binnengekregen.

Dat betekent dat we nu aan de slag gaan met het
zoeken naar een oplossing. Wordt vervolgd.

Agenda
6 t/m 17 oktober

Kinderboekenweek

Vrijdag 15 en 22 oktober

Koffieuurtje

Woensdag 20 oktober

Zingen voor de jarigen

Week 25 t/m 31 oktober

Herfstvakantie
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