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Talentontwikkeling
Op maandag middag hebben de
kinderen door middel van een kick-off
kennis gemaakt met het thema talent.
Dit schooljaar kunnen de kinderen
kiezen uit 8 talenten waar ze 4
blokken van 4 weken mee aan de slag gaan. De talentgebieden zijn: musical, kunst, muziek, natuur,
techniek, sport, verzorging en ict. Na elk blok kunnen de kinderen weer opnieuw een keuze maken uit
de 8 talentgebieden. Vindt u het leuk om uw eigen talent in te zetten in een van deze weken? Dan
kunt u zich hiervoor aanmelden, of informatie opvragen, bij juf Daniëlle, juf Annemieke of juf Irene.
De talentlessen zijn op woensdag van 11.15 - 12.15 uur. Het eerste blok start op 31 oktober.
Luizenpluizen
Vorige week zijn de kinderen gecontroleerd op luizen. Morgen ( dinsdag ) zal er een nacontrole
plaatsvinden. We zijn nog op zoek naar ouders die dit team willen helpen. Heeft u tijd om het
luizenpluisteam te vertsterken? U kunt zich hiervoor aanmelden bij juf Irene.
Kleding inzamelen
Wij gaan binnenkort weer kleding inzamelen. De opbrengst hiervan
gebruiken wij voor activiteiten voor de kinderen te organiseren.
Heeft u kleding die u weg wilt doen? Wilt u deze dan op school inleveren?
In een dichte zak, mag een vuilniszak zijn, kunt u die op school inleveren.
Wij hopen op heel veel kilo’s. Op 29 november worden de kledingzakken
opgehaald. Tot die tijd kunt u de kleding inleveren.
Schoolfruit
Vanaf 12 november krijgt de school weer schoolfruit geleverd. We zijn weer ingeloot in het Europese
schoolfruit programma. Dit is een project vanuit het ministerie om het eten van groente en fruit te
promoten onder schoolkinderen. Dat betekent dat de kinderen drie keer per week een stuk fruit of
groente krijgen in de pauze. Op welke dagen dat zal zijn laten wij u binnenkort weten.
oktober

Wo 17 t/m 19 okt

Kamp groep 7-8

Groep 7-8

Ma 22 t/m 28 okt

Herfstvakantie

Groep 1-8

Wo 31 okt

Lichtcontrole fiets

Groep 5-6

Wo 31 okt

Start talentlessen

Groep 3-8
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Omdat ons is opgevallen dat het een en ander is weggezakt willen wij de verkeersafspraken rondom
de scholen opfrissen:

-

Stoepen zijn om op te lopen – daarom niet fietsen op de stoep.
Op een zebrapad heb je alleen voorrang als je lopend oversteekt.
Lopen op het schoolplein, niet fietsen
De Kiss en Ride strook is geen parkeerplaats. Gebruik deze alleen om uw kind in of uit de auto
te laten stappen.
Parkeer uw auto in de vakken

Hiermee hebben we veilig verkeer rondom de scholen.
De verkeersgroep.

