Nieuwsbrief 3, vrijdag 6 september 2019

Maandag informatieavond
Graag ontvangen wij u maandagavond
9 september op onze informatieavond.
Om 18.30u gaat de deur open van het
bovenbouwgebouw waar we eerst
gezamenlijk starten.
U kunt daar bij binnenkomst en in de pauze
terecht voor informatie over logopedie, BSO
Zonnepret, naschoolse sport AKT en de
Oudercommissie.
Van 18.45-19.15u geeft Christa Oudejans van
De Vreedzame School een presentatie.
Van 19.30 tot 20.00u kunt u vervolgens naar
de groep van uw keuze. De leerkrachten van
de parallelgroepen (1/2A en 1/2B, 3/4A en
3/4B etc.) geven informeren u in de klas over
het komende schooljaar. Heeft u geen
opvang? Juf Nannetta en juf Kim zijn in het
speellokaal.
Ook als u zich niet heeft ingeschreven voor de
informatieavond: u bent van harte welkom!
Inloopochtend lamsoor/beredruif
Vanaf volgende week woensdag is in beredruif
en lamsoor elke woensdag inloopochtend.
Ouders kunnen dan tot 08.45u in de klas
blijven om samen met hun kind een spel te
spelen.

Vrijdag 13 september geen gym
Samen met alle vakleerkrachten gym van de
Almeerse Scholen Groep heeft meester
Reinier vrijdag 13 september een studiedag.
Om die reden is er vrijdag 13 september geen
gym.
iPads uit beheer
Heeft u bij onze ICT een verzoek gedaan om
de oude iPad van uw kind uit het
schoolbeheer te halen? Wij vragen uw begrip
wanneer dit wat langer duurt. Het beheer
wordt door onze bovenschoolse ICT afdeling
geregeld, we hebben de toezegging dat er aan
dit verzoek gewerkt wordt.
Luizenzakken repareren
Wie heeft een goede naaimachine, is handig
en wil ons helpen met het repareren van
luizenzakken? Veel luizenzakken kunnen een
goede opknapbeurt gebruiken.
U kunt zich aanmelden bij de directie /
administratie. Uiteraard krijgt u onkosten voor
materialen (garen) vergoed.
Hulp bij schooltuin gevraagd
Met veel enthousiasme gaan leerlingen van
groep 6 naar de schooltuin. Het zou fijn zijn als
ouders een handje willen helpen. Dat hoeven
niet perse ouders van groep 6 te zijn. Wilt u
ons helpen? U kunt zich aanmelden bij juf
Erika of juf Monique.
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