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   eerste schooldag, fruit uitdeeldag 

Dinsdag 16 oktober schoolfotograaf 

22 t/m 26 oktober herfstvakantie 

Maandag 29 oktober leerlingvrije dag 

Dinsdag 30 oktober hoofdluiscontrole  

Vrijdag 2 november  14.10 – 14.30 uur inloopdag 

12 november ’18 t/m  19 april ‘19     schoolfruit 

20 t/m 22 november voortgangsgesprekken 

Regel van de maand; “Toon respect aan iedereen, anders sta je straks alleen!”   

 

Gym. 

Na de herfstvakantie zal juf Laurien eerst weer starten om op dinsdag gymles te geven. Het 

normale rooster voor de dinsdag wordt gebruikt. (zie hieronder) 

In ieder geval in de eerste week geeft zij nog geen gym op donderdag. Wanneer dat wel weer begint 

krijgt u hier bericht over. 

dinsdag  

8.30 – 9.15 3 

9.15 – 10.00 1/2A of 1/2B 

10.00 – 10.45 4 

10.45- 11.30 5 

12.00 – 13.15  6/7 

13.15 – 14.30 7/8 

 

Hoofdluiscontrole. 

Nog niet voor alle groepen zijn ouders gevonden die de groep op hoofdluis wil controleren. 

Dit betekent dat niet alle groepen na de vakantie gecontroleerd kunnen worden. Heeft u tijd om te 

helpen dan horen wij dat graag. U kunt zich aanmelden bij de leerkracht van uw kind of anders bij 

Linda (OR). 

 

Privacy wetgeving. 

Heeft u het formulier wel / geen toestemming te geven voor het gebruik van foto en filmmateriaal  

nog niet ingevuld dan verzoek ik u dit alsnog te doen. 

 

Voortgangsgesprekken 

Van 20 t/m 22 november zijn er voortgangsgesprekken. Tijdens deze gesprekken zal de  

leerkracht u informeren over de resultaten van uw kind tot nu toe. In de week van 12 november 

ontvangt u bericht wanneer u weer in kunt schrijven voor deze gesprekken. 

 

Belangrijke data: 
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Schoolfruit 

Vanaf 12 november doen we weer mee aan het project schoolfruit. Dit betekent dat uw kind 3 

dagen per week fruit krijgt op school. U hoeft dan voor het tussendoortje om 10.00 uur zelf geen 

fruit mee te geven. Meer informatie hierover ontvangt u na de herfstvakantie. 

 

Cursus Opvoeden en zo. 

Voor geïnteresseerden is er aan deze nieuwsbrief een flyer toegevoegd over deze cursus. De cursus 

wordt door de gemeente gesubsidieerd en is daarom gratis. 

Let op hij start al op 16 oktober (volgende week).  

 

 

 

 


