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Reminder onderwijsstaking 5 oktober;
onze school gaat dicht
Denkt u eraan dat de school donderdag
gesloten is?
Alle stamgroepleiders staken deze dag.

attenties bij lief en leed en maakt u ouders
enthousiast voor verschillende activiteiten
op school. Wanneer u dit leuk lijkt kunt u
dit aangeven bij de stamgroepleider.
Schoenmaatjes
In november doen wij mee aan de actie
‘Schoenmaatjes’ van edukans. Na de
herfstvakantie krijgt u hier meer
informatie over. Wij willen u nu alvast
vragen om thuis een schoenendoos te
bewaren voor deze actie.

Opgave stamgroepavond 12 oktober
12 Oktober is de jaarlijkse
stamgroepavond. Op deze avond wordt
één en ander verteld over het reilen en
zeilen in de stamgroep. We hebben deze
avond in twee delen verdeeld zodat u naar
twee stamgroepen kunt.
De eerste ronde is van 19.30 tot 20.00 uur
en de tweede ronde is van 20.15 tot 20.45
uur.
Met uitzondering van de middenbouw. In
de middenbouw duurt de tweede ronde
van 20.15 tot 21.00 uur en is speciaal
voor de ouders van de 3e jaars. Naast
informatie over het reilen en zeilen in de
middenbouw wordt er ook informatie
gegeven over het leren lezen en schrijven.
U kunt zich opgeven via de intekenlijsten
die bij de hoofdingang hangen.

Stamgroepouders
Wie vindt het leuk om stamgroepouder
van de stamgroep van uw kind te worden?
Als stamgroepouder coördineert u bv.
ouderhulp, overlegt u samen met de
stamgroepleider over activiteiten,
informeert u nieuwe ouders, verzorgt u

Fietsen in het halletje
Regelmatig ‘overnachten’ er fietsen van
kinderen in het halletje. Wij weten niet
altijd van wie die fietsen zijn en waarom
deze daar staan. Ook pakken deze fietsen
soms de hele dag mee.. Wilt u in het
vervolg overleggen met de
stamgroepleider van uw kind wanneer een
fiets een nachtje moet blijven? En wilt u er
voor zorgen dat de fiets om 8.15 uur in het
fietsenhok gezet wordt? Het staat netter
en, niet onbelangrijk, de uitgang blijft vrij.
Dit is belangrijk wanneer er een calamiteit
is en de kinderen de school snel moeten
verlaten.
Alvast bedankt voor uw medewerking!
Koken in de bovenbouw
De kinderen in de bovenbouw willen graag
een keer een maaltijd koken. Wie wil één
of meerdere keren helpen? U kunt zich
opgeven bij de bovenbouw
stamgroepleiders.
Vrijwillige oudergesprekken
In de week na de herfstvakantie staan de
vrijwillige oudergesprekken gepland. Deze
gesprekkenronde wordt ingepland naar
behoefte. Er kan vanuit u behoefte zijn
aan een gesprek en/of vanuit de
stamgroepleider. U kunt een afspraak
maken met de stamgroepleider(s) van uw
kind(eren).

