Weekbrief 4, 28-09-2017
Jarigen
Komende week zijn Toby, Kyra, Jayda, Jezebel,
Guusje en Thijs jarig. Wij wensen jullie alvast
een hele fijne verjaardag!

Uitgaan van de school
Bij het uitgaan van de school staan er veel
ouders bij het hek. Dat is logisch want u wilt
uiteraard uw kind ophalen. Het is soms echter
zó druk dat kinderen hun ouders bijna niet
kunnen ontdekken en de situatie wat
onoverzichtelijk is. Het trottoir biedt, zeker
nu de boom weg is, veel ruimte om iets meer
verspreid te staan. Zou u dat willen doen?
Uiteraard zorgen wij ervoor dat kinderen uit
de lagere groepen pas bij hun leerkracht weg
mogen als zij hun ouder/oppas hebben gezien.

Schoolfotograaf
Op maandag 8 en
dinsdag 9 oktober
komt de
schoolfotograaf.
Volgende week
ontvangt u een aparte
mail met het rooster
en de mogelijkheden voor foto’s met
broertjes/zusjes.

MONO Ongestoord Onderweg
Het ministerie van Infrastructuur en
waterstaat is een campagne gestoord om te
wijzen op de gevaren van gebruik van
telefoons tijdens het fietsen en autorijden. U
leest er meer over op
https://www.daarkunjemeethuiskomen.nl/rijmo
no/risicos

Weekend van de wetenschap
Het weekend van 6 en 7 oktober is het
‘Weekend van de Wetenschap’. Diverse
bedrijven, onderzoeksinstituten, universiteiten
en musea open hun deuren voor
geïnteresseerde kinderen en hun ouders. Zie
voor het programma
www.weekendvandewetenschap.nl
Spaart u mee voor de schoolbieb?
Van 3 t/m 14 oktober is het weer
Kinderboekenweek. Deze keer staat
‘Vriendschap’ centraal. Tijdens de
Kinderboekenweek organiseert Bruna de
actie: ‘Sparen voor je schoolbieb’. Wij willen
graag het (voor)lezen van kinderboeken
stimuleren en zouden het leuk vinden om
samen met u en de kinderen onze
schoolbibliotheek uit te breiden met de
nieuwste, spannendste en leukste
kinderboeken! Hoe meer ouders meedoen,
hoe meer boeken we kunnen uitzoeken!
Hoe werkt de Schoolbieb-actie?
• U koopt van 3 t/m 14 oktober 2018 één (of
meerdere) kinderboek(en) bij uw lokale
Bruna-winkel en levert de kassabon in op
school.
• Lever de kassabonnen vóór 1 november
2018 in op school. Wij leveren de
kassabonnen in bij een Bruna-winkel.
• Een Bruna-winkelmedewerker telt de
kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op
en de school ontvangt een waardebon.
• De school mag t/m 15 december 2018 voor
20% van het totale kassabonbedrag nieuwe
leesboeken uitzoeken in een Bruna-winkel.
Wij hopen dat u samen met de kinderen
meedoet, want leesplezier creëren we samen!
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Jack
Er ligt al een tijdje een nieuw
jack (merk Nike) op school,
met het kaartje er nog aan.
Wie is het kwijt?

We wensen u een heel goed weekend!

Met een vriendelijke groet,
Team ONS
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