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Maandag
Dinsdag
Woensdag

24 sept.
25 sept.
26 sept.

Donderdag
Vrijdag

27 sept.
28 sept.

Maandag
Dinsdag
Woensdag

1 okt.
2 okt.
3 okt.

Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

4 okt.
5 okt.
6 okt.

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

20.00 uur MR besloten vergadering
Start kinderboekenweek
Streetwise => de kinderen van gr. 7/8 moeten op de fiets komen
Dierendag
Dag van het onderwijs, verkoop overblijfkaarten
Oud papier

Schoolkamp
Groep 7/8 gaat 26, 27, 28 september op schoolkamp.
De kinderen hebben vorige week de nodige informatie van juf Daniëlle
ontvangen.
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!
Een speciaal woord van dank aan de ouders die de bagage brengen en halen en die ‘stand by’ staan in
geval van calamiteiten.
Overleg overblijfouders
Op woensdag 26 september is er om 19.00 uur een kort overleg voor de overblijfouders (degene die
verhinderd is, kunnen de gemaakte afspraken terugvinden in de overblijfmap).
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.
Aanmelden kan via: https://lctb.nl/portal/jubileumavond-maakbaar-brein-in-theater-hardenberg/
Hierop vindt u ook weer informatie over de avond.

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.
Schoolschoonmaak
De schoonmaakster doet enorm haar best de school zo goed mogelijk schoon te houden. Helaas heeft ze
maar beperkte ruimte waardoor we vier keer per jaar een schoonmaakavond
organiseren.
Voor deze avond worden alle gezinnen één keer per jaar ingeroosterd. Dat rooster staat
hieronder.
Het kan natuurlijk zijn dat u op de genoemde datum niet kan, we zouden het erg fijn
vinden wanneer er dan onderling geruild wordt.
In school zijn natuurlijk wat emmers en doeken aanwezig, maar het is prettig wanneer u zelf nog even
wat extra meeneemt.
Alvast heel erg bedankt!
Schoolschoonmaak 2018-2019
9 oktober 2018,
Jenny
start 19.00 uur
fam. Oldenbeuving; fam. Tromp; fam. Van Lingen; fam. Meier; fam. Winters;
fam. Van Diepen; fam. Amsink; fam. Van Beek; fam. Sieben; fam. Slot
(Lianne, Tessa); fam. Vinke
15 januari 2019,
start 19.00 uur

Evelien
fam. Edelijn; fam. De Groot; fam. Meilink; fam Slot (Monne); fam. Hu; fam.
V.d. Haar; fam. Haarman; fam. Woelders; fam. Aljamali; fam. Wolbink

9 april 2019,
start 19.00 uur

Wies
fam. Lenters; fam. Pijlstra; fam. Buisman; fam. Kelder; fam. V.d. Kamp; fam.
Mensink; fam. Post; fam Willering; fam. Hudepol; fam. Kuilder

2 juli 2019,
start 19.00 uur

Daniëlle
fam. Bosch; fam Krijgsveld; fam. Schotkamp; fam. Smit; fam. Van Dijk; fam.
Veenstra; fam. Beenen; fam. Boonstra; fam. Overhein; fam. Slot (Rick, Jodi,
Roos, Aliyah)

