5. Nieuwsbrief 24 september 2021
Data van belang
21 september
21 september
6-8 oktober
11 oktober
Tot 5 oktober

4-22 oktober
22 oktober

:
:
:
:
:

Wisseldag voor groep 1-8 tot 12.35u
studiemiddag alle leerlingen vrij om 12.35u
schoolkamp groep 8
studiedag; alle leerlingen zijn vrij
oudergesprekken leerlingen groep 8

: oudergesprekken leerlingen groep 1 t/m 7
: 15.05u start herfstvakantie

Nieuwe gedragsverwachting
De kinderen hebben al heel veel muntjes verdiend
door elkaar en ons te begroeten. We hebben nu
inmiddels al 14 ballen samen verdiend. Nog 6 te
gaan en dan gaan we genieten van de beloning:
extra buitenspelen.
Vanaf maandag 27 september starten we met een
nieuwe gedragsverwachting: “ik ben rustig op de
gang”. Ze gaan dan oefenen om rustig door de
gang te lopen zowel alleen als met de groep.
We zijn trots op de kinderen.
Wissel-parkdag
Wat hebben we dinsdag genoten van deze fijne ochtend. In het park zijn
spelletjes gedaan om elkaar beter te leren kennen en dat is goed gelukt.
Je ziet kinderen dan toch weer anders dan in de klas. Het weer was super mooi;
een zonnetje en geen wind!
Dank aan de ouders die mee hebben geholpen in het park of kinderen hebben
opgehaald omdat de busjes/taxi’s niet reden.
Inzamelen batterijen
Zoals u waarschijnlijk weet kunnen leerlingen meesparen voor de inzameling van
batterijen. We doen dit al jaren. Sinds april krijgen we daar een kleine
vergoeding voor. We gaan samen een mooi doel daarvoor bepalen. We brengen
u daarvan op de hoogte in een van de volgende nieuwsbrieven. Als u thuis
batterijen heeft kunt u die meegeven aan uw zoon/dochter. Doe ze dan wel in
een plastic zakje. Dit om problemen te voorkomen met b.v. lekkende batterijen.
Samen werken we hiermee aan een schoner milieu.
Schoolapp
Is het al gelukt om u aan te melden?
Fijn dan krijgt u ook steeds de berichtjes van de leerkracht. Dat is nog niet voor
alle groepen gelukt maar komende week gaat ook dat zeker lukken.

