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Nieuwsbrief 3 oktober 2017 

De herfst heeft zijn intrede gedaan! Op het plein, in de patio en 

ook in de school is de herfst zichtbaar. Wij willen de ouders die 

de school hebben versierd, ontzettend bedanken! Het ziet er 

weer prachtig uit! 

 

 

 

 

Groep 7/8 knalt er op los! 

Hallo ouders/ verzorgers,  

Kom dat zien!  

Dit jaar ziet expressie er anders uit dan jullie gewend zijn. 

Op dinsdag 17 oktober, om 13:30 uur, knalt groep 7/8 er op los met dansjes, weetjes, 

toneelstukjes en nog veel meer.  

Zien we jullie dan in ons theater? 

Gesprekken op verzoek 

In november zijn de ouder (en kind) gesprekken voor alle kinderen van onze school. Tijdens 

deze gesprekken wordt er gesproken over het welbevinden van de kinderen en de 

ontwikkelingen tot dan toe. In de week van 16 oktober zijn er gesprekken op verzoek. Als 

daar aanleiding voor is, ontvangen jullie van de leerkracht een uitnodiging.  

Ouderhulplijst 

Wij hebben al veel ouderhulplijsten teruggekregen. Wat fijn dat jullie ons ook dit jaar weer 

komen helpen bij de verschillende activiteiten. Als de lijst nog niet is ingeleverd, zouden jullie 

dat dan deze week nog even willen doen? Dan kunnen wij alle gegevens verwerken en er 

een compleet overzicht van maken. Dank jullie wel! 

Kijkavond 

Morgen begint de Kinderboekenweek met als thema ‘griezelen’. De school heeft verschillende 

boeken rondom dit thema aangeschaft. Er zullen in de klassen verschillende activiteiten 

worden gedaan waarin ‘griezelen’ centraal staat. Donderdag 19 oktober sluiten wij dit thema 

(en de eerste acht weken van dit schooljaar) gezamenlijk af met een kijkavond. Iedereen is 

van harte welkom om te komen kijken! 

Belangrijke data in oktober 

04-10 Boekenmarkt van 11.45-12.15 uur 

04-10 Schoolzwemmen groep 4-5 

05-10 Staking, alle kinderen zijn vrij 
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07-10 OUD PAPIER 

10-10 De burgemeester komt voorlezen in groep 1/2/3 

11-10 Schoolzwemmen groep 4-5 (in plaats van 18 oktober) 

16-10 In deze week 10 minuten gesprekken op verzoek 

17-10 Nieuwsbrief 

17-10 Expressie groep 7/8 om 13.30 uur 

18-10 Geen schoolzwemmen groep 4-5 

19-10 Kijkavond van 18.00 tot 19.00 uur 

21-10 OUD PAPIER 

23-10 tot en met 27-10 Herfstvakantie 

30-10 Studiedag team, alle kinderen zijn vrij 

31-10 Hoofdluiscontrole 

 

 

 

 

 


