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   eerste schooldag, fruit uitdeeldag 

17 september t/m  21 september: week van de omgekeerde 10 minuten gesprekken 

Dinsdag 25 september  informatie avond groep 7 en 8 over het voortgezet 

onderwijs 

Woensdag 3 oktober start Kinderboekenweek en eerste Playing gezond 

dag 

Vrijdag 5 oktober leerlingvrije dag (alle kinderen zijn vrij) 

Vrijdag 12 oktober einde Kinderboekenweek / inloopdag 

Dinsdag 16 oktober schoolfotograaf 

Regel van de maand;    Een goed gevoel voor iedereen, 

      is op de 8Baan regel één!   

  

Op tijd in de klas. 

Naast onze regel van de maand is de volgende afspraak ook van groot belang voor het optimaal 

gebruik van de lestijd: 

Iedereen komt op tijd op school zoals het hoort, dan wordt niemand onnodig gestoord! 

Gelukkig komt het grootste deel van de kinderen op tijd op school maar helaas nog niet iedereen. 

Dus graag hiervoor de aandacht. 

 

Gym. 

- Vanaf volgende week is er gedeeltelijk vervanging voor juf Laurien. Op dinsdagochtend en 

donderdagochtend zal meester Remko aan een aantal groepen gym geven. Daarnaast wordt 

er af en toe ook gym gegeven door juf Jolanda. 

Groep 7/8 start in ieder geval vanaf as dinsdag de ochtend in de gymzaal.  

Groep 3 start op donderdag in de grote gymzaal. 

Als er wijzigingen zijn ontvangt u van de leerkracht van uw kind een berichtje via digiduif. 

 

Hoofdluiscontrole 

Het is na de zomervakantie niet gelukt om de hoofdluiscontrole uit te voeren. De reden hiervoor is 

een ernstig tekort aan ouders die dit willen doen. 

Om na iedere schoolvakantie de controle uit te voeren is er minimaal 1 ouder per klas nodig. Zijn 

er niet voldoende ouders dan kunnen wij de controle niet garanderen. 

Hoe meer ouders er zijn hoe minder tijd de controle kost. Bij meerdere ouders per groep kunt u de 

controle ook samen uitvoeren of met elkaar afspreken dat u dit om de beurt doet. 

 

Aanmelding graag bij de leerkracht van uw kind. Bij voldoende aanmeldingen kunnen wij de GGD 

weer uitnodigen om uitleg te geven hoe hoofdluiscontrole wordt gedaan. 

 

Dus HELP UW KIND EN HELP ONS! 

 

Belangrijke data: 
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Privacy wetgeving. 

Vorige week heeft uw kind een formulier meegekregen ivm toestemming voor het gebruik van foto 

 en filmmateriaal. Graag uw attentie voor het afgegeven van dit formulier. Als school zijn wij  

namelijk verplicht om dit van iedere ouder in het bezit te hebben. Dus graag uw medewerking. 

 

Kinderboekenweek en schoolfotograaf 

Indien nodig ontvangt u tussendoor extra informatie over de Kinderboekenweek en de 

schoolfotograaf. 


