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Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

17 sept.
18 sept.
19 sept.
20 sept.
21 sept.

Maandag
Dinsdag
Woensdag

24 sept.
25 sept.
26 sept.

Donderdag
Vrijdag

27 sept.
28 sept.

Prinsjesdag

Schoolkamp groep 7/8; 19.00 uur overleg overblijf ouders; 20.00 uur
OV vergadering.
Schoolkamp groep 7/8
Schoolkamp groep 7/8

Arcadedag
Vandaag (donderdag 13 september) hebben we met alle personeelsleden van onze onderwijsstichting een
studiedag gehad in de Voorveghter in Hardenberg.
Na drie sprekers van allure zijn we in groepen uiteen gegaan.
Komend schooljaar zal het stichtingsbestuur aan de slag gaan met een nieuw strategisch beleidsplan voor de
komende vier jaren.
We hadden verschillende opdrachten, die allen als strekking hadden: ondervraag mensen wat zij
verwachten van de toekomst van het basisonderwijs? Welke rol zou de stichting en zouden de scholen
hierbij kunnen spelen?
Er zijn verschillende mensen bevraagd: ouders en kinderen die in Hardenberg liepen te genieten van de vrije
dag; werknemers van de voor- en buitenschoolse opvang; werknemers van het voortgezet onderwijs; GMRleden. Allerlei mensen die op enige wijze met onderwijs te maken hebben (gehad).
De resultaten hiervan zullen worden meegenomen in het nieuw te schrijven plan.
Het is een interessante en goed bestede dag geweest.
Muziek
Vanaf vrijdag 14 september zal meester Bert weer muziekles gaan geven.
Deze week zijn de groepen 1/2 en 3/4 aan de beurt en volgende week 5/6 en 7/8.
Kalender
De kalender in de schoolapp toont alle dagen waarop iets in school gepland is – super handig!
Om een beetje overzicht te houden, hebben we voor de ouders alle vergaderingen etc. van het team niet
meer op de kalender gezet. Dat wat zichtbaar is, is belangrijk.
Het kan zijn dat er af en toe door omstandigheden dingen wijzigen, dat is dan ook in de actuele kalender te
zien, maar de gewijzigde datum zal ook in de weekkaart opgenomen worden.
Schoolkamp
Groep 7/8 gaat 26, 27, 28 september op schoolkamp. Ze krijgen hierover alle informatie van juf Daniëlle.
Net als in voorgaande jaren zullen juf Wies en juf Evelien (gedeeltelijk) meegaan.
Vervanging is voor beide groepen (gelukkig) al rond.
Enne… allemaal alvast heel veel plezier!

Overleg overblijfouders
Op woensdag 26 september is er om 19.00 uur een kort overleg voor de overblijfouders.
We zullen o.a. de gemaakte afspraken als de vluchtroutes bespreken.
Jubileumavond
Logopedisch Spectrum Nederland bestaat 15 jaar!
Ter ere van het 15 jarig bestaan van het logopedisch spectrum wordt er op maandag 15 oktober een
kennisavond georganiseerd.
Oud papier
We hebben weer een bericht gekregen van het aantal opgehaalde kilo’s oud papier:
Op 17 augustus, 7 en 8 september is er samen 5030kg papier op gehaald!
Een mooi aantal kilo’s!!
Allemaal heel erg bedankt voor het ver- & inzamelen.
Oud papier container
We merken dat de container (gelukkig) veelvuldig gevuld wordt. De bereikbaarheid vanaf het parkeerterrein
draagt daar zeker aan bij.
Graag willen we u ergens op wijzen. Lege dozen nemen ruimte in, maar wegen bijna niets. Vandaar ons
verzoek om de lege dozen óf te vullen met oud papier óf in stukken in de container te doen – dan kan er nog
meer in.
Heel erg bedankt voor de medewerking.

