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Onze school doet weer mee aan de spaaractie van de Jumbo. In de hal
staat een zuil waarin we de spaarpunten verzamelen. U kunt deze
punten ook zelf invoeren op de site van ‘Jumbo Sparen voor je School’.
In de bijlage ziet u een flyer over ‘Opvoeden in twee huizen’, een
laagdrempelige informatie waarvoor ouders zichzelf direct of via school kunnen
aanmelden bij onze school-maatschappelijk-werkster Marjolijn Bruinsma.
Groep 5 heeft op dinsdag 9 oktober voor de eerste keer de zangjuf van Vocallis in de
klas gehad. Dit was ontzettend leuk, de kinderen hebben veel plezier gehad en ze
waren heel enthousiast. Dit is wat enkele kinderen zeiden:
‘Ik heb een beetje leren zingen met gebarentaal'.
'Ik heb ontdekt dat mijn stem heel hoog is'.
'Ik weet nu waar mijn stem vandaan komt'.
'Ik heb geleerd mijn zangstem te gebruiken en niet mijn praatstem'.
Onze twee sportstagiairs gaan binnenkort starten met de naschoolse activiteiten.
Denkt u aan het inleveren van de strookjes? Indien er te veel aanmeldingen zijn
wordt er samen met de leerlingenraad geloot.
Heeft u nog een oude parkeerhanger? Ruil hem dan voor een nieuwe waar de juiste
schooltijden op staan. U kunt hiervoor terecht bij juffrouw Ine van de administratie.
We merken dat steeds meer kinderen keurig op tijd zijn ’s ochtends als de school
begint. Soms zijn er kinderen die wel op het schoolterrein zijn om 8.30 uur maar nog
niet in de klas zijn. Dat is wel de bedoeling. De lessen starten om 8.30 uur. Wilt u
hier na de herfstvakantie weer op letten?
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Juf Silvie is vandaag de juf in groep 8.
Groep 6 heeft vandaag handvaardigheid met ouderhulp i.p.v. vrijdag 12
oktober jl.
Koorproject voor de groepen 5 door Marleen Everink.
Handvaardigheid in de groepen 1 en 5b met ouderhulp
Blazersklas groep 6
Juf Desiree heeft vanavond haar cursus gymbevoegdheid
Hoofdluiscontrole
Juf Iris heeft scholing als aandachtsfunctionaris
Bijeenkomst met juf Desiree (van de peuters) en juf Petra
De peuters gaan hun boeken omwisselen bij de Boekenkraker
Juf Ine en Juf Désirée hebben ’s middags een bijeenkomst over de
eindtoets in Eindhoven. Juffrouw Iris vervangt dan in groep 8.
Communievoorbereiding op school om 15.15-16.15 uur
Handvaardigheid in de groepen 8 en 4 met ouderhulp
Onze leerlingenraad o.l.v. juf Iris komt vandaag bij elkaar.
Start Wintertijd. De klok gaat 1 uur achteruit.

