kinderpostzegelactie
ouderavond ‘Horizon 2019’
start Kinderboekenweek
bezoek bibliotheek gr 3/4
KSG-dienst
Info avond VO gr. 7/8
Groene spelen gr. 3/4 en 5/6

Jarigen
Do. 27 sept.
zo. 30 sept.
do. 4 okt.
zo. 7 okt.
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Nieuwsbrief 26-09-2018

Alvast van harte gefeliciteerd met
jullie verjaardag.
Het schooljaar is in volle gang en dat is te merken ook. Zo is er weer veel
aanbod naast alle reguliere onderdelen. Hierbij denken we aan de
kinderpostzegels, kinderboekenweek, groene spelen, KSG-dienst en
schooljudo. Over deze onderwerpen leest u meer in deze nieuwsbrief.
Lief en leed
We hebben het verdrietige bericht dat de moeder van meester Bert
het afgelopen weekend is overleden. Dit is ook dat reden van zijn
afwezigheid deze week. We wensen en bidden hem kracht en veel
sterkte toe in deze moeilijke tijd.
Schooljudo
Vanaf de herfstvakantie zullen alle kinderen op de hier opvolgende
dinsdagen judotraining krijgen in het kader van weerbaarheid. De
judolessen worden gegeven door gespecialiseerde judoentertrainers. Hierbij wordt de gymzaal omgetoverd tot een dojo en
krijgen alle kinderen echte judopakken te dragen. De lessen staan
in het teken van respect, veiligheid en het kind in zijn of haar
kracht zetten.
KSG-dienst
Zondag 14 oktober is er een kerk-school-gezinsdienst. Deze dienst
staat net als de kinderboekenweek in het teken van ‘Vriendschap’.
Een mooi onderwerp welke we tijdens de dienst op verschillende
manieren kunnen belichten. We hopen op uw komst.
Kinderboekenweek
De kinderboekenweek start op woensdag 3 oktober. Kinderen
komen gewoon naar school maar de opening (8:30) is tezamen
met It Twaspan op het plein of veld aldaar. U bent hierbij van harte
welkom. Zoals in voorgaand stukje over de ksg-dienst ook al
aangegeven is zal het thema zijn ‘Vriendschap’. De commissie is
al volop bezig met de voorbereiding. We houden u op de hoogte.
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Agenda
wo. 26 sept.
di. 2 okt.
wo. 3 okt.
di. 9 okt.
zo. 14 okt.
ma. 15 okt.
di. 16 okt.

De herfstvakantie is weer een mooi moment om schoonschip te maken.
Mocht er nu metaal bij zijn dat weg mag dan bieden we u de mogelijkheid
dit af te voeren naar de container op het adres Merkebuorren 35 bij
de fam. Schaafsma. (schuin tegenover
bakker van der Molen) U mag dit zelf in de
container stoppen. Oude computers, accu’s
en metalen als lood, aluminium en koper zijn
zeer welkom. Graag de metaalsoorten in de
container bij elkaar gooien. Dus ijzer bij ijzer, lood bij lood etc.
Witgoed is ook welkom maar dit graag naast de container plaatsen (geen
tv’s). Mocht u niet in de gelegenheid zijn om dit zelf te brengen dan is Rija
bereid dit bij u op te halen. 0516 481600
De container staat er op vrijdag 26 en zaterdag 27 oktober.
De opbrengst van dit oude metaal gaat naar CBS Votum Nostrum om te
besteden aan pleinspeelmateriaal. Bedankt voor uw oude ijzer.
Informatie VO gr 7/8
Op maandag 15 oktober staat de informatieavond voor kinderen
en ouders van gr. 7/8 gepland. We starten de avond om 19:15 u.
en zullen dan informatie geven over de vormen van voortgezet
onderwijs en de verschillende scholen. Uitnodiging volgt nog.
Zpannend Zernike
Een bijzondere titel zult u zeggen. Dit klopt, dit gaat over
‘Backstage in de wereld van wetenschap en technologie. Een
aanbod van weekend van de wetenschap die ik u niet wil
onthouden. Superleuk voor uzelf en uw kind(eren) om naar toe te
gaan. Het gaat om de zaterdag 6 en zondag 7 oktober. Voor meer
info zie www.weekendvandewetenschap.nl
Groene spelen
De groene spelen is een dag van bewegings- en sportaanbod voor
de combigroepen 4 en 5. Dit jaar staat deze dag voor de groepen
3/4 en 5/6 gepland op dinsdag 16 oktober. Meer informatie
ontvangen betreffende ouders via mail van de leerkracht.
Tosti-dag
dinsdag 2 okt.
dinsdag 9 okt.

groep 5/6
groep 7/8

Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op woensdag 11 oktober.
Rectificatie Schoolkalender
In het vakantierooster 2018-2019 bij
zomervakantie staat: ‘t/m 23-09-2019’,
dit moet zijn 23-08-2019.
Bij de maand maart staan de data 25 t/m
1 maart als voorjaarsvakantie aangegeven.
Dit is helaas niet het geval.
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Oud-ijzeractie Votum Nostrum 26 en 27 okt.

