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Vanavond zijn bij het ouder-kindfestival de broodjes hamburger etc. voor rekening van de
OV (hiervoor wordt met een soort stempelkaart gewerkt). Ook de ranja voor de kinderen
wordt aangeboden door de OV.
Het frisdrank kost € 1,= per beker / glas.
Veel plezier vanavond!
Zaterdag

14 september

Maandag
Dinsdag
Woensdag

16 september
17 september
18 september

Donderdag 19 september
Vrijdag
20 september
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

23 september
24 september
25 september
26 september
27 september

Oud papier 13:00 uur (Marcel Pijlstra & Daniël v. Diepen)

Vandaag ontruiming
GGD verpleegkundige komt in school voor een aantal kinderen
(de ouders krijgen hier een melding van)
Groep 3 t/m 8 krijgt tijdens de gym, tennisles

Groep 7/8 gaat op schoolkamp
Groep 7/8 is op schoolkamp
Groep 7/8 komt terug van schoolkamp

Portfolio
Voor de zomervakantie hebben alle leerlingen hun portfolio mee naar huis gekregen. We zouden
het heel fijn vinden wanneer iedereen die weer zo snel mogelijk mee terug naar school wil nemen.
Vrijdagmiddag 4 oktober
Op vrijdag 4 oktober zullen de leerlingen van groep 7/8 ’s middags een boottocht over de Vecht
maken.
We stappen om 13.00 uur op en rond 14.15 uur weer uit de boot.
Het is de bedoeling dat we op de fiets gaan, maar bij minder goed weer zouden we graag gebruik
willen maken van ouders die mee willen rijden (en varen).
HVO juf Gwendy
Misschien hebben de leerlingen het thuis wel al verteld, maar net als aan het eind van het vorige
schooljaar wordt er op dit moment nog geen HVO-les gegeven.
Juf Gwendy is nog niet voldoende hersteld om al haar lessen weer te kunnen geven.
Deze week kwam het bericht dat ze donderdag 26 september weer zal starten met groep 5/6.
Pleinactiviteit
We gaan nog een week touwtje springen.
Fototentoonstelling
De foto’s die vorig schooljaar door de leerlingen van groep 7/8 gemaakt zijn,
worden nu tentoongesteld in De Binder!
Ouderhulplijst
In de bijlage treft u de ouderhulplijst aan, hartelijk dank voor alle aanmeldingen!
De lijst mag helaas niet (meer) op de website geplaatst worden.

