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Bedan k t voor de bloem en !
Woensdag 23 september hebben we de teamverjaardag gevierd. Het was een heel gezellige, feestelijke dag. Alle teamleden
werden met prachtige bloemen door jullie, ouders, in het zonnetje gezet. Hartelijk dank hiervoor, we waren aangenaam
verrast!
De ochtend werd gevuld met veel gezamenlijke activiteiten, zoals onze talentenshow. En wat een talenten blijken we in huis
te hebben! Het publiek genoot van geweldige optredens uit alle groepen. De jury had het weer moeilijk maar koos
uiteindelijk het talent van Joey, Dex en Faas als winnaars van de onderbouw en het talent van Sieb, Nikki, Lotte Blankendaal
Puk en Faye als winnaars van de bovenbouw. Van beide groepjes komt een foto in de school te hangen, en iedere winnaar
krijgt de foto als prijs. Van harte gefeliciteerd!

In f or m at ie aller lei
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u de volgende informatie:
- een brief van SKIK over de verhuizing van de peuterspeelzaal en de komst van de BSO naar de school. Per 1 november
starten zij in onze school. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan het verbouwen van het lokaal. Per 1 november start
ook de 2e groep BSO op de maandagmiddag. We hopen dat een 3e groep en eventueel een voorschoolse groep ook snel
kan starten! Schrijf u vooral snel in als u in de nabije toekomst gebruik wilt maken van de BSO of VSO. Bij zicht op voldoende
kinderen per groep kunnen er sneller extra opvangtijden opgestart worden en zijn ouders op de wachtlijst eerder blij!
- de ouderinformatie brief bij blok 2 van de Vreedzame School. De kletskaarten voor de groepen 1 tot en met 6 staan
inmiddels op de website onder het kopje nieuws.
- informatie vanuit de MR over de nieuwe inrichting van het lokaal tussen groep 3-4 en 5-6. We willen onze lokalen de
komende 2 jaar eens goed opfrissen en inrichten, passend bij onze onderwijsvisie. Begin 2021 gaat dit de eerste stap
worden!
- de informatie op onze website is helaas niet voor iedereen makkelijk vindbaar. Onder het kopje Info vindt
u een kopje formulieren, protocollen en beleid. We hopen binnenkort alle informatie op de website te
kunnen actualiseren.
- Het is u vast niet ontgaan in de media: als uw kind verkouden is mag hij of zij gewoon naar school. Als uw
kind ook koorts heeft, dan moet het wel thuis blijven.
- En: onze starttijd is 08.30 uur....het is vroeg....maar wilt u er op letten dat uw kind op tijd op school is?

Agen da
30 september tot en met 11 oktober:
Kinderboekenweek, thema: En toen!
5 oktober: dag van de leerkracht
7 oktober: Voorleeswedstrijd groep 5-6 en 7-8
9 oktober: zwemmen groep 5-6
10 t/m 18 oktober: herfstvakantie
21 oktober : hoofdluiscontrole
23 oktober: groep 7-8 zwemmen

In h et zon n et je! Gef elicit eer d! En w elk om !
In september zijn/ waren jarig:
1 september: Stijn uit groep 5
4 september: Cas van de Anker uit groep 5
12 september: Donna uit groep 8
14 september: Eva uit groep 3
15 september Liza uit groep 5
16 september: Esmee uit groep 2
17 september: Hamza uit groep 8
19 september: Teun uit groep 4
25 september: Jade uit groep 5
28 september: Miles uit groep 5Luna Laan uit groep 7
Welkom op school: Jade uit groep 5 en Hewi in groep 1

