Nieuws 4

21 september 2018

Agenda
23 september
juf Monique jarig
26 t/m 28 september groep 8 op schoolkamp
27 september
juf Nannette jarig
28 september
Weeksluiting groep 5 t/m 7 (14.30 uur)
2 oktober
juf Marloes jarig
3 oktober
Kinderboekenweek: Vriendschap
4 oktober
juf Ineke jarig
4 oktober
Dierendag
5 oktober
Weeksluiting groep 1 t/m 4 (11.30 uur)
7 oktober
Kerkschoolviering (10.00 uur)

Nieuwsbrief
Dit is de laatste nieuwsbrief die via de mail komt. De volgende zal verstuurd worden vanuit
SchouderCom. Dit doen we, omdat we bezig zijn met een mooie vormgeving van de
nieuwsbrief die voor ons wordt gemaakt.
Zorgt u ervoor dat u deze app dan gedownload heeft en ingelogd bent?
Vanuit deze app kunt u de leerkracht van uw kind een mail/berichtje sturen over bv. ziekte.
Ook kan de leerkracht u als ouder bereiken om informatie door te geven.

De app heeft afgelopen week een nieuwe layout gekregen. Daarnaast is er ook
een nieuwe update. U kunt deze in de Apple App Store of de Google Play Store vinden en
installeren op uw device.

Kwijt
Vorige week heeft er in school, aan de Sportstraat, een inklapbare step; zwart met roze
handvatten, gestaan. Helaas is deze plotseling verdwenen. Wie heeft deze step per ongeluk
meegenomen naar huis? Ischma wil graag haar step terug!

Ouderhulp
Wat fijn dat al zoveel ouders de lijst hebben ingeleverd waarop u heeft aangegeven waar u
behulpzaam wilt zijn! Als u dit nog niet heeft gedaan, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk
doen, dan kan de lijst volgende week vrijdag naar iedereen gemaild worden, zodat u weet
waar u bent ingedeeld.
We zoeken nog ouders die fruit willen halen voor de kinderen uit de groepen 1 t/m 3. Het is
elke keer voor een periode van vakantie tot vakantie.

Vraag: We hebben een ouderhulplijst ontvangen zonder naam. Deze ouder wil graag elk jaar
helpen met het schoolvoetbaltoernooi van groep 7-8 en bij het versieren van de
Kerstperiode. Van wie is deze lijst?

Jarigen:
26 september Ella de Vries (groep 4)
28 september Stan van de Guchte (groep 6)

8 jaar
9 jaar

