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Start kinderboekenweek
MR vergadering
Actiedag leraren: géén school!
Herfstvakantie

Nieuw meubilair
Aan de oproep tijdens de algemene informatieavond werd door veel ouders gehoor gegeven. Dinsdag om 17.00
uur stond er een flinke sjouwploeg (vaders maar ook twee moeders!) klaar om tafels en kasten naar de
bovenverdiepingen in de klaslokalen te sjouwen. Vele handen maken “licht” werk!! Op de banken na, die levering
liet helaas op zich wachten, is alles naar boven. Onze dank daarvoor!!!
Druk bezette ouderavond
Vorige week donderdag werd de algemene informatieavond druk bezocht. Wij zijn blij met deze grote
betrokkenheid. Er komt veel informatie op u af op zo’n avond maar veel informatie uit de groepen is vanaf begin
oktober terug te vinden op de site (bij ouders/informatie per groep/folder) . Sommige groepen hebben te weinig
tijd gehad om wat langer stil te staan bij Snappet maar tijdens de kijkavond op dinsdag 3 oktober kan uw kind u
ook nog laten zien hoe het programma werkt.
Verlof leerkrachten
Juffrouw Loes en juffrouw Claudy gaan met ingang van deze week met zwangerschapsverlof. We wensen hen een
fijne tijd en hopen allemaal op de komst van een gezonde baby. We zijn heel benieuwd!
Actiedag leraren
Op 5 oktober, de dag van de leraar, is een stakingsdag aangekondigd. Dit om de politiek er van te overtuigen dat
het echt “code rood” is in het basisonderwijs! Ook wij doen hier aan mee: op donderdag 5 oktober zijn dus alle
kinderen vrij van school. Deze actie wordt ondersteund door alle vakbonden en besturenorganisaties.
STUDIEDAG
Aanstaande maandag is er een studiedag voor het personeel. Op de agenda staan het evalueren van het
afgelopen schooljaar; wat zijn de belangrijkste speerpunten voor het komende jaar; het muziekonderwijs;
scholing op ICT gebied.
De kinderen zijn die dag vrij van school.

Nieuws van de baby-peutergroep en BSO
Dag van de leidster
De dag van de leidster is om gezet naar de dag van de medewerker. Vandaag zijn de leidsters én leraren extra in
het zonnetje gezet.. Een waardering voor hun grote inzet en betrokkenheid!

Nieuws van instellingen en verenigingen

SLOEPIE
Kom gezellig naar ons toe…….

PLAATS:
MFC DE HORST TE VENHORST
WANNEER:
VRIJDAG 22 SEPTEMBER
UUR:
18.30-20.30
WIE:
IEDEREEN VANAF GROEP 6 T/M 13 JAAR
ENTREE:
1 EURO
ORGANISATIE:
LEIDING EN BESTUUR SLOEPIE
Ter info:
 Gelieve geen mobiel mee te nemen
 De bedragen waarvoor ze een lekkernij kunnen kopen zijn maar klein.
Dus bij deze vragen wij, om Uw kind niet meer dan 3.50 euro mee te geven.

De volgende Sloepie avonden zijn op: 6 oktober, 13 oktober, 3 november, 17 november,
1 december, 22 december

