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Inloopavond
Gisteren was de inloopavond als afsluiting van
de Kinderboekenweek. De opkomst was groot
en het was erg gezellig. In de klassen lieten
kinderen zien wat ze tijdens de
kinderboekenweek hadden gemaakt.

Landelijke staking onderwijs
Woensdag 6 november is er een clusterdag. Die
dag is uw kind vrij. De landelijke staking van
het onderwijs is ook gepland op woensdag 6
november. Er zijn leerkrachten van onze school
die hebben aangegeven te gaan staken.
Omdat deze clusterdag al gepland stond heeft
dit voor u als ouders/verzorgers geen
consequenties.

In het speellokaal verkochten meester Arndt en
meester Martes allerlei puzzels en ander
kleutermateriaal.

Kijkochtenden
In de week van 4 t/m 8 november zijn de
kijkochtenden. U kunt die dagen van 8.30 tot
9.00 uur en van 10.30 tot 11.00 uur in de klas
van uw kind(eren) kijken. U kunt zich opgeven
via mail of bij de leerkracht van uw kind.
Woensdag 6 nov. valt uit vanwege de
clusterdag/stakingsdag.
In het lokaal naast juf Ilona speelden kinderen
een toneelstuk en later werd daar voorgelezen.
Dat was een groot succes.
Ook de puzzel viel goed in de smaak. Veel
kinderen en hun ouders/verzorgers gingen op
zoektocht door de school. De oplossing van de
puzzel was identiteitskaart. Uit alle goede
inzendingen kwam David Xia als winnaar uit de
bus. Hij heeft zijn prijs inmiddels in ontvangst
genomen. Van harte gefeliciteerd!

Belangrijke data:
19-27 okt.
28 okt.
4-8 nov.
6 nov.

herfstvakantie
oud papier
Kijkochtenden
Clusterdag/landelijke staking,
leerlingen vrij

Schoolreizen

(van de penningmeester)

Wie herinnert zich het niet. De mooiste dag van
het schooljaar. Samen met je vriendjes en
vriendinnetjes in de bus en de hele dag leuke
dingen doen.
Het schoolreisje op 14 mei 2020 lijkt nu nog
ver weg.
De afgelopen jaren zagen we dat de prijzen
voor schoolreisjes steeds verder stijgen.
Daarom kunnen we niet anders dan de
ouderlijke bijdrage voor het schoolreisje iets te
verhogen. De bijdrage die we vanaf het
schooljaar 2019/2020 van u vragen is € 2,50
hoger geworden en bedraagt nu € 27,50.
Vandaag krijgt uw kind een brief mee waarin
om een bijdrage voor het schoolfonds en de
schoolreis wordt gevraagd. In de brief staat
hoe u kunt betalen.

