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Compliment van de week:
De eerste oude papier actie van dit schooljaar is een feit. Iedereen die heeft geholpen, heel erg
bedankt!

Regel van de week
Wij lopen rustig in school.

naar Wolvega waar de sportochtend in het
Linde College en sporthal De Steense
georganiseerd wordt. Wij verwachten de
leerlingen van groep 8 deze dag dus op de
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Nieuwe leerlingen
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schoeisel, fruit en drinken mee? Wij

Welkom Ella Gerards in groep 1! Wij wensen

verwachten tussen 12.00 – 12.15 uur weer

jou een hele mooie basis-

bij school te zijn. De leerlingen van groep 7

schooltijd!

krijgen deze ochtend een inval leerkracht.

Voorstellen Buurtsportwerk
Afwezigheid juf Ingrid

In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u
een schrijven van Buurtsportwerk waarin de

Juf Ingrid is van woensdag 11 tot en met

werknemers zich aan u voorstellen en zij het

vrijdag 13 september niet op school aanwezig

één en ander vertellen over hun

i.v.m. schoolkamp groep 7/8. U kunt deze

werkzaamheden.

dagen bij juf Jolanda terecht voor dringende
zaken. Indien nodig neemt zij contact op met
juf Ingrid.

Nieuwsbrief

fiets. Geeft u uw zoon/dochter sportkleding,

Oud papier
De volgende oud papier actie staat gepland
op zaterdag 12 oktober. Deze keer doen wij

Informatieavond

graag een beroep op de volgende ouders:
Fam. Bouma, Fam. Houwer, Fam. Bosma

Op donderdag 19 september organiseren wij

(Mathijs), Fam. Damhuis, Fam. Kox, Fam.

een inloop informatie avond van 18.30 –

Zijlstra, Fam. Wildhagen, Fam. Lubbers, Fam.

19.30 uur. De uitnodiging hiervoor heeft u

Koopman (Djaiven) en

inmiddels ontvangen. Uw zoon/dochter krijgt

Fam. de Vries (Rosanne).

een actieve rol en vertelt u aan de hand van

Sieto Koopman zal bij de

een werkblad interessante weetjes over het

containerpost staan.

reilen en zeilen in de klas. Hiermee vergroten

Alvast heel hartelijk

wij o.a. het eigenaarschap van de leerling.

bedankt voor uw hulp!

Het belooft een hele leuke informatie avond
te worden, u komt toch ook?

Agenda
11 t/m 13 sept.

Schoolkamp gr. 7/8

19 sept.

Informatie avond

Vrijdag 20 september organiseert stichting

20 sept.

Comprix sportdag gr. 8

Comprix een sportochtend voor alle

23 sept.

Week tegen pesten

leerlingen van groep 8. Ook wij doen hieraan

25 sept.

Kinderpostzegel actie

mee. Juf Ilona gaat met groep 8 op de fiets

2 okt.

Start Kinderboekenweek

Comprix sportdag

Pagina 1

4 okt.

Dierendag

7 okt.

Schoonmaakavond

12 okt.

Oud papier

19 okt.

Herfstvakantie t/m 27 okt.
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